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LEIS MUNICIPAIS
LEI  Nº  6.405, DE 05 DE SETEMBRO DE 2.013

P. 12.610/12 Autoriza o Executivo a permutar imóveis de propriedade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU com imóvel de propriedade de FAUZET FARHA e VIRGINIA ZELIA DE 
AZEVEDO REBEIS FARHA.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo 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 Poder Executivo autorizado a permutar imóveis de propriedade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, com outro pertencente à FAUZET 
FARHA e VIRGINIA ZELIA DE AZEVEDO REBEIS FARHA.
I -  IMÓVEIS DE DOMÍNIO PÚBLICO
a) Parte do Quarteirão 01 da Rua Sebastião Pregnolato – Vila Auri 
Verde
“Um terreno onde se encontra implantada parte do quarteirão 01 da Rua Sebastião 
Pregnolato na Vila Auri Verde, cujo roteiro perimétrico inicia-se no ponto P1 
localizado no alinhamento da Rua Antonio Gobette, quarteirão 9, lado par, deste 
segue pelo referido alinhamento, na distância de 32,00 metros até o ponto P2, 
cravado no alinhamento da referida Rua Antonio Gobette, quarteirão 10, lado par, 
deste ponto deflete em curva à direita com raio de 9,00 metros e desenvolvimento 
de 14,14 metros até o ponto P3, deste segue na distância de 27,00 metros até o 
ponto P4, confrontando, do ponto P3 ao P4, com os lotes A e B, da quadra 9 do 
loteamento Jardim Auri Verde; do ponto P4 deflete à direita com ângulo interno de 
85º22’07” e segue na distância de 14,04 metros até o ponto P4A, confrontando do 
ponto P4 ao P4A com o loteamento denominado Vila Maracy; do ponto P4A deflete 
à direita com ângulo interno de 94º37’53” e segue na distância de 26,40 metros até o 
ponto P4B, deste segue através de uma curva, à esquerda, com raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14,14 metros até o ponto P1, inicial da descrição, confrontando 
do ponto P4A ao ponto P1, com o lote I da quadra 04 do loteamento Jardim Auri 
Verde, encerrando uma área de 405,793 metros quadrados. Referido imóvel consta 
pertencer à PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, conforme Matrícula nº 
107.969 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, caracterizado 
pelo desenho SP nº 5169 e avaliado em R$ 223.184,50 (duzentos e vinte e três mil, 
cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).”
b) Parte do Quarteirão 01 da Rua Sebastião Pregnolato – Vila Maracy
“Um terreno onde se encontra implantada parte do quarteirão 01 da Rua Sebastião 
Pregnolato na Vila Maracy, cujo roteiro perimétrico inicia-se no ponto P4 localizado 
no alinhamento da Rua Sebastião Pregnolato, quarteirão 1, lado par, distante 27,00 
metros mais a curva com raio igual de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,14 
metros do alinhamento da Rua Antonio Gobette, do ponto P4 segue com ângulo 
interno de 94º37’53” na distância de 33,089 metros até o ponto P7, confrontando 
nesta linha com os lotes D, E e F da quadra 32 do loteamento Jardim Auri Verde; do 
ponto P7 deflete à direita com ângulo interno de 90º44’38” e segue na distância de 
14,00 metros até o ponto P8, confrontando do ponto P7 ao P8 com a referida Rua 

Sebastião Pregnolato; do ponto P8 deflete à direita com ângulo interno de 89º15’22” 
e segue na distância de 44,00 metros até o ponto P4A, confrontando nesta linha com 
parte do lote B e com os lotes C, D e E da quadra 30 do loteamento Jardim Auri Verde; 
do ponto P4A deflete à direita com ângulo interno de 85º22’07” e segue na distância 
de 14,04 metros até encontrar o ponto P4, inicial da descrição, confrontando, do 
ponto P4A até o ponto P4, com área destinada à via pública do loteamento Jardim 
Auri Verde, encerrando uma área de 472,457 metros quadrados. Referido imóvel 
consta pertencer à PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, conforme Matrícula 
nº 107.968 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, caracterizado 
pelo desenho SP nº 5169 e avaliado em R$ 259.847,50 (Duzentos e cinquenta e nove 
mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).”
II -  IMÓVEL DE DOMÍNIO DO PARTICULAR
a) Setor 3, Quadra 32, parte dos Lotes A,B,C,D, E e F – Vila Maracy
“Terreno formado pela totalidade do lote B e por parte dos lotes A e C, agora 
identificado como parte do lote A da quadra 32, do loteamento denominado Vila 
Maracy, desta cidade de Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem início 
no ponto P7, cravado no alinhamento com a Rua Sebastião Pregnolato, distante 
20,911 metros da faixa de segurança da Rodovia Marechal Rondon – SP300, do 
ponto P7 segue na distância de 64,912 metros até o ponto P6, confrontando nesta 
linha com o terreno formado pela totalidade dos lotes D, E e F e parte dos lotes C e 
A, agora identificado com parte do lote A, do ponto P6 deflete à direita e segue em 
linha inclinada na distância de 34,088 metros até o ponto P11, confrontando nesta 
linha com terrenos do Jardim Panorama, sucessor de Benedita Cardoso Madureira, 
do ponto P11 deflete à direita e segue na distância de 42,00 metros até o ponto 
P10, confrontando nesta linha com a faixa de segurança da Rodovia Marechal 
Rondon – SP 300, do ponto P10 deflete à direita e segue na distância de 20,911 
metros até o ponto P7, onde teve início a presente descrição, encerrando uma área de 
1.238,416 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à FAUZET FARHA e 
VIRGINIA ZELIA DE AZEVEDO REBEIS FARHA conforme Matrícula nº 34.802 
do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru do 2º Oficial de Registro 
de Imóveis de Bauru, SP nº 5169 e avaliado em R$ 510.848,25 (quinhentos e dez mil, 
oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos).”

Art. 2º As áreas descritas nas alíneas “a” e “b” do art. 1º passam da categoria de bens do 
uso comum do povo para a de bens disponíveis da administração e a área descrita 
no art. 2º fica afetada como sistema viário e destinada à implantação da Marginal da 
Rodovia Marechal Rondon.

Art. 3º As escrituras serão lavradas pelos valores constantes no art. 1º, Inciso I, alínea “a” e 
“b” e Inciso II, sendo que o particular renuncia ao valor da diferença das avaliações 
dos imóveis a seu favor.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 05 de setembro de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.409, DE 06 DE SETEMBRO DE 2.013
P. 46.573/13  Altera o artigo 27 da Lei 3.393, de 09 de outubro de 1.991, alterado pela Lei 4.524, 
de 25 de maio de 2.000 (institui a bandeira e o brasão de armas do município, estabelece condições para 
a adoção do Hino Municipal 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:
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Art. 1º  O artigo 27 da Lei 3.373, de 09 de outubro de 1991, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 27  Fica instituída a Medalha do Mérito “Custos Vigilat” objetivando 

agraciar os bauruenses, entidades declaradas de utilidade pública 
e empresas que tenham prestado relevantes serviços à comunidade 
bauruense.” (NR)

Art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, especialmente a Lei nº 4.524, de 25 de abril 2.000.

  Bauru, 06 de setembro de 2.013.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.230, DE 21 DE AGOSTO DE 2.013
P. 42.437/13 Suplementa recursos do orçamento vigente do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU

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  Nos termos da Lei Municipal nº 6.307, de 12 de dezembro de 2.012, fica aberto 

crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 9.000.000,00 
(nove milhões de reais):

Ficha  Categoria  Função programática  Valor  Unidade Orçamentária
67 4.4.90.51.00 17.512.0043.1027 R$ 9.000.000,00 Fundo de Tratamento de Esgoto
Art. 2º  As despesas com crédito suplementar aberto pelo art. 1º, correrão por conta da   
 seguinte alteração orçamentária:

I –  Superávit Financeiro do exercício anterior do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru - DAE, no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 21 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Republicado por ter saído com incorreções
DECRETO Nº 12.235, DE 28 DE AGOSTO DE 2.013

P. 43.730/13 Altera a redação do §1º do art. 8º e acrescenta alíneas “a”, “b”, “c” e “d”; altera 
a redação dos arts. 12, 19 e 25; altera a redação do art. 26, bem como, acrescenta a alínea “c”; altera 
§§ 1º e 3º e acrescenta o § 4º ao art. 37; altera a redação do art. 48 e do §3º do art. 41, todos do Decreto 
Municipal n° 11.509, de 24 de março de 2.011, que regulamenta o Programa de Avaliação de Desempenho 
e Desenvolvimento dos Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Saúde.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
CONSIDERANDO a necessidade da finalização das notas para pontuação das Avaliações de Desempenho 

Funcional, dos períodos de 2.010/2.011 e 2.011/2.012, dos servidores da Saúde para 
fins de progressão funcional;

CONSIDERANDO que é necessário avaliação/pontuação de Metas por Equipe por parte dos órgãos do 
Controle Social (Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores de Saúde);

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde, em reunião, decidiu que não tem condições de 
avaliar cada Serviço de Saúde prestado pelo Município à população; 

CONSIDERANDO  que na composição da nota para fins de progressão está prevista a pontuação do 
Controle Social (Conselho Gestor e o Conselho Municipal de Saúde);

CONSIDERANDO que para garantir que todos os Departamentos/Seções e servidores pontuem em todos 
os quesitos, mesmo sem as avaliações de Metas por Equipe e entendendo que o 
resultado dos serviços assistenciais é resultado dos serviços-meio,

D E C R E T A
Art. 1º  Altera a redação do §1º do art. 8º e acrescenta alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Decreto 

Municipal nº 11.509, de 24 de março de 2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 8º  (...)
§1º  A avaliação de desempenho do servidor será composta da seguinte forma:

a) Avaliação de Desempenho Individual - ADI, com valor de 400 pontos;
b) Avaliação de Cumprimento de Metas das Equipes – ACME, 

com valor total de 80 pontos sendo:
I- Avaliação de Metas Departamento-fim = Máximo de 40 

pontos;
II- Avaliação Técnica = Máximo de 20 pontos;
III- Avaliação Conselho Gestor/Controle Social = Máximo de 20 

pontos.
c) Os setores ou serviços que não prestam atendimento direto aos 

munícipes e que não recebem visita técnica receberão a média 
das notas de Avaliação Técnica aplicadas aos serviços-fim;

d) Na ausência da avaliação do Conselho Gestor/Controle 
Social, item III, da alínea “b” a Avaliação de Cumprimento de 
Metas das Equipes – ACME passará a ter peso máximo de 60 
pontos.” (NR)

Art. 2º  Acrescenta o § 8º ao art. 8º do Decreto Municipal nº 11.509, de 24 de março de 2.011, 
com a seguinte redação:

“Art. 8º  (...)
(...)

§ 8º  Na ocorrência do previsto na alínea “d” do § 1º deste art., a 
graduação dos conceitos especificados, passa a ser a seguinte:

I- O (Ótimo) = igual ou acima de 403 até o máximo de 460 
pontos;

II- B (Bom) = de 345 a 402 pontos;
III- S (Suficiente) = de 249 a 344 pontos; e
IV- I (Insuficiente) = 00 a 248 pontos.” (NR)

Art. 3º Altera a redação do art. 12 do Decreto Municipal nº 11.509, de 24 de março de 2.011, 
que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 12  A Avaliação de Desempenho Individual (ADI) será utilizada para os 

servidores já aprovados no estágio probatório abrangidos pela Lei 
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, e pelos servidores lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde que pertencem ao PCCS – Administração, 
com exceção dos detentores de cargos em comissão não efetivos.” (NR)

Art. 4º  Altera a redação do art. 19 do Decreto Municipal nº 11.509, de 24 de março de 2.011, 
que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 19 A Autoavaliação de Desempenho (AAD) será utilizada para os servidores 

já aprovados no estágio probatório abrangidos pela Lei Municipal nº 
5.950, de 02 de agosto de 2.010, com exceção dos detentores de cargos 
em comissão não efetivos.” (NR)

Art. 5º  Altera a redação do art. 25 do Decreto Municipal n° 11.509, de 24 de março de 2.011, 
que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 25  Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde serão avaliados quanto ao 

cumprimento de metas institucionais, que serão definidas pelos Gestores 
da Secretaria Municipal de Saúde e homologadas pelo Secretário 
Municipal de Saúde atendendo as especificidades locais, regionalizadas, 
as realidades epidemiológicas e área de serviço prestado.” (NR)

Art. 6º  Acrescenta a alínea “c” ao art. 26 do Decreto n° 11.509, de 24 de março de 2.011, 
com a seguinte redação:
“Art. 26 (...)

(...)
c) Pela Avaliação de Metas Departamento-fim.” (NR)

Art. 7º  Altera a redação do parágrafo único do art. 26 do Decreto n° 11.509, de 24 de março 
de 2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 26   (...)
Parágrafo único.  Revogado.” (NR)

Art. 8º Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 26 do Decreto n° 11.509, de 24 de março de 2.011, 
com as seguintes redações:
“Art. 26 (...)
§1º  Após a apuração da Avaliação de Cumprimento de Metas de Equipes 

o resultado será adicionado à nota final da Avaliação de Desempenho 
Individual (ADI) do servidor.

§2º  Aos Cargos em Comissão que acumulam com cargo de carreira e 
aos setores que não possuam uma das notas de Avaliação de Metas 
Departamento-fim e Avaliação Técnica será atribuída a média das notas 
sendo:

DECRETOS MUNICIPAIS
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a) Para diretores de Departamentos e de Divisões-fim, a média de suas 
seções, e

b) Para os Departamentos, Divisões e Assessorias-meio a média da 
Secretaria.” (NR)

Art. 9º  Altera a redação dos §§ 1º e 3º e acrescenta o §4º ao art. 37 do Decreto Municipal n° 
11.509, de 24 de março de 2.011, que passam a ter a seguintes redações:
“Art. 37  (...)
§1º  A participação em congressos devidamente certificada terá pontuação 

de 08 horas de atividade sem prejuízo da pontuação específica de cursos 
neles realizados. 

(...)
§3º  Os Certificados com assinatura digital e que não possuam código de 

validação deverão ser acompanhados de declaração da Entidade para a 
Comissão de Desenvolvimento Funcional comprovando a participação no 
referido curso. 

§4º  Os Certificados emitidos no período de 01 de novembro de 2.010 a 31 de 
outubro de 2.012, dado o ineditismo da legislação no Município referente 
à Promoção e Progressão, ficam desobrigados a atender o §3º deste art..” 
(NR)

Art. 10  Altera a redação da alínea “d” do art. 41 do Decreto Municipal n° 11.509, de 24 de 
março de 2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 41 (...)

(...)
d) Revogada.” (NR)

Art. 11 Altera a redação do § 3º, art. 41 do Decreto Municipal n° 11.509, de 24 de março de 
2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 41 (...)
(...)
§ 3º  Os Certificados com assinatura digital e que não possuam código de 

validação, deverão ser acompanhados de declaração de entidade para a 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, comprovando a participação 
no referido curso.” (NR)

Art. 12 O art. 46 do Decreto n° 11.509, de 24 de março de 2.011, passa a ter a seguinte 
redação:
“Art. 46 Revogado.” (NR)

Art. 13 Altera a redação do art. 48 do Decreto Municipal n° 11.509, de 24 de março de 2.011, 
que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 48 Os Certificados poderão ser apresentados com autenticação em cartório 

ou pelo Diretor do Departamento que o servidor pertencer ou a pessoa 
a quem ele delegar, mediante apresentação dos originais e suas cópias.” 
(NR)

Art. 14  Altera a redação do art. 53 do Decreto n° 11.509, de 24 de março de 2.011, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 53 Revogado.” (NR)

Art. 15 No final de cada ciclo, deverá ser encaminhada à Secretaria da Administração a 
planilha contendo o conceito de Avaliação de Desempenho obtido pelos servidores 
pertencentes ao plano da Administração Geral que estejam lotados na Secretaria de 
Saúde. 

Art. 16  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 28 de agosto de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO DE SAÚDE
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Republicado por ter saído com incorreções
DECRETO Nº 12.242, DE 06 DE SETEMBRO DE 2.013

P. 45.242/13 Declara de Utilidade Pública imóveis necessários para a execução de transposição 
do Córrego Água Comprida a fim de propiciar interligação entre bairros. 

O  PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941 e suas ulteriores alterações, mais o que consta do Processo Administrativo nº 45.242/13, 

D E C R E T A

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

•	 SETOR 3 -  QUADRA  0948  -  LOTE  004
 IMÓVEL: PARTE DE UMA ÁREA DE TERRA, sem benfeitoria, de domínio pleno, 

localizado na Fazenda Campo Redondo e Vargem Limpa, destacada de área nesta 
cidade, 1º Subdistrito, município e comarca e zona da 2ª Circunscrição Imobiliária 
de Bauru, tem início o ponto A, localizado na  margem direita do Córrego Água 
Comprida, e segue em linha reta na distância de 8,90 metros até outro ponto, 
confrontando com o lote de propriedade de Vanessa Beojone Sampieri, daí deflete 
à direita formando um ângulo interno de 89º3’11” e segue a distância de 18,55 
metros até outro ponto, confrontando com a área  remanescente, daí deflete à direita, 
formando um ângulo interno de 91º24’33” e segue a distancia de 5,00 metros até 
outro ponto , confrontando com a área remanescente, daí deflete à direita seguindo a 
margem do Córrego Água Comprida a distancia de 18,95 metros até o ponto inicial 
, onde teve início este roteiro perimétrico, encerrando uma área de 130,32 metros 
quadrados. O referido imóvel consta pertencer a Paulo Cesar de Luca Alarcon 
e outros, conforme Matricula nº 2.735 - do 2º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Bauru, encontrando-se caracterizado no desenho SP 5463.

•	 SETOR 3 -  QUADRA  1039  -  LOTE  004
 IMÓVEL: PARTE DE UMA ÁREA DE TERRA, sem benfeitoria, de domínio 

pleno, localizado na Fazenda Campo Redondo e Vargem Limpa, destacada de 
área nesta cidade, 1º Subdistrito, município e comarca e zona da 2ª Circunscrição 
Imobiliária de Bauru, tem início em um ponto localizado na  margem direita do 
Córrego Água Comprida, e segue em linha reta na distância de 8,90 metros outro 
ponto, confrontando com o lote de propriedade de Paulo Cesar de Luca  e Outros, 
daí deflete à esquerda formando um ângulo interno de 90º89’49” e segue a distância 
de 18,45 metros até outro ponto, confrontando com a área  remanescente, daí 
deflete à esquerda, formando um ângulo interno de 88º35’27” e segue a distancia de 
12,40 metros até outro ponto,  confrontando com a área remanescente, daí deflete à 
esquerda seguindo a margem do Córrego Água Comprida a distancia de 18,60 metros 
até o ponto inicial, onde teve início este roteiro perimétrico, encerrando uma área de 
195,67 metros quadrados. O referido imóvel consta pertencer à Vanessa Sampieri 
Beojone, conforme Matricula nº 2.733 - do 2º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Bauru, encontrando-se caracterizado no desenho SP 5463.

•	 SETOR 3 -  QUADRA  0448  -  LOTE  017
 IMÓVEL: PARTE DE UMA ÁREA DE TERRA, sem benfeitoria, de domínio 

pleno, localizado na Fazenda Campo Redondo e Vargem Limpa, destacada da área 
maior, nesta cidade, 1º Subdistrito, município e comarca e zona da 2ª Circunscrição 
Imobiliária de Bauru, cujo roteiro tem início em um ponto, localizado na margem 
esquerda do Córrego Água Comprida,  e segue em linha reta na distância de 7,10 
metros até outro ponto, confrontando com a Chácara D, daí deflete à esquerda 
formando um ângulo interno de 91º25’41” e segue a distância de 16,21 metros até 
outro ponto, confrontando com a área  remanescente, daí deflete à esquerda, formando 
um ângulo interno de 61º18’53” e segue a distancia de 7,32 metros até outro ponto , 
confrontando com a Área Verde I, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, 
daí deflete à esquerda seguindo a margem do Córrego Água Comprida a distancia de 
12,25 metros até o ponto inicial, onde teve início este roteiro perimétrico, encerrando 
uma área de 119,73 metros quadrados. O referido imóvel consta pertencer a Luiz 
Carlos Pagani e outros, conforme Matricula nº 24.104 - do 2º Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Bauru, encontrando-se caracterizado no desenho SP 5463.

Art. 2º  As áreas descritas no artigo anterior destinam-se a construção de um dispositivo 
de transposição do Córrego Água Comprida, possibilitando a interligação entre os 
bairros Jardim Marambá e Núcleo Habitacional Presidente Ernesto Geisel. 

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

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

Art. 5º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 06 de setembro de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 12.243, DE 06 DE SETEMBRO DE 2.013
P. 39.259/13 – Ap. 37.351/13 (capa)  Designa membros do Conselho Municipal de Habitação – 
CMH.
  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  Ficam designados, para compor o Conselho Municipal de Habitação – CMH, em 

substituição aos indicados no Decreto nº 11.892, de 18 de julho de 2.012, os seguintes 
membros:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU
Titular: Afonso Celso Pereira Fabio;
Suplente: Renato José de Almeida Costa.
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL-NÚCLEO REGIONAL BAURU – 
IAB
Titular: Gisele Fernanda Simão Aidar;
Suplente: Ricardo Macegoza.

Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 06 de setembro de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.244, DE 06 SETEMBRO DE 2.013
P. 40.906/13 (4.478/13 – EMDURB) Aprova o Novo Regulamento dos Cemitérios Municipais de 
Bauru e dá outras providências.

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

D E C R E T A
Art. 1º   Fica aprovado Novo Regulamento dos Cemitérios, parte integrante deste Decreto.
Art. 2º   Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Bauru, 06 de setembro de 2.013.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR DOS CEMITÉRIOS
Art. 1º  Os cemitérios municipais serão administrados e gerenciados pela EMPRESA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – 
EMDURB, sendo livre a todos os cultos religiosos e prática dos respectivos ritos, 
desde que não ofendam a moral, os bons costumes e a legislação vigente.

§ 1º  Os cemitérios municipais são utilizados exclusivamente para sepultamentos de 
“humanos”, no todo ou apenas órgãos e membros, sendo expressamente proibido 
o sepultamento de aves, animais silvestres, domésticos ou outros não mencionados 
neste artigo, mesmo que, de pequeno, médio ou grande porte, bem como de apenas 
parte destes.

§ 2º  A EMDURB, através da Diretoria de Limpeza Pública, fiscalizará a Administração 
e funcionamento dos Cemitérios Particulares que existirem no Município, devendo 
esses  obedecerem ao presente Regulamento, nas partes que lhes forem aplicáveis.

Art. 2º  A administração dos Cemitérios Municipais compreende as seguintes atividades 
básicas:
I -  Conceder e retomar terrenos para sepulturas;
II -  Fiscalizar a utilização das concessões;
III -  Proceder a manutenção e conservação dos jazigos públicos existentes no 

local;

IV -  Autorizar inumações, exumações e reinumações.
Art. 3º  Quando no interesse estético ou para abertura de ruas houver necessidade de mudança 

de túmulos ou de valas comuns, a EMDURB, mediante edital, convidará o titular da 
concessão para assistir as translações que serão feitas por conta do Município, e 
se os interessados não comparecerem no prazo determinado, o Município fará as 
translações quando convier e sem mais avisos.

Art. 4º  O livro de registro dos sepultamentos será aberto, numerado e rubricado por 
funcionário da EMDURB, devendo ser escriturado pelo Chefe de Necrópoles e 
conterá: nome completo do morto, idade, estado civil, sexo, cor, naturalidade, nome 
dos pais, “causa mortis”, nome do médico que atestou o óbito, endereço da família, 
local e horário em que faleceu, número da sepultura e se é perpétua ou temporária, 
número da guia de sepultamento e localização do túmulo.

Art. 5º  Os novos cemitérios, públicos e particulares estarão sujeitos à prévia autorização da 
Prefeitura, observadas as prescrições de higiene, preservação do meio ambiente e os 
seguintes requisitos:
I -  Suas áreas serão delimitadas por muros e convenientemente aplainadas, 

arruadas, loteadas, pavimentadas e arborizadas, mediante aprovação prévia 
do projeto pelo Prefeito Municipal;

II -  Em cada cemitério haverá pelo menos uma sala de velatório para funeral e/
ou permanência transitória de cadáveres;

III -  Deverá ter abastecimento de água, luz, instalações sanitárias públicas e 
coletores de lixo;

IV -  Existirão ainda, em cada cemitério, dependências próprias para a 
administração;

V -  Serão construídos em áreas elevadas, com contra-vertente das águas que 
abasteçam poços ou outras fontes;

VI -  O nível do terreno dos cemitérios deverá ser suficiente para assegurar as 
sepulturas contra inundações;

VII -  Nos cemitérios particulares deverão ser reservados 10% (dez por cento) das 
sepulturas para sepultamentos assistenciais.

§ 1º  Os cemitérios novos a serem implantados serão preferencialmente do tipo “Parque”, 
com forração e arborização formada por espécies nativas.

§ 2º  Serão admitidos cemitérios verticais, em edificações, desde que observadas as 
disposições legais.

Art. 6º  Os cemitérios estarão abertos para visitação das 7h às 17h30, salvo determinação 
da administração, sendo plenamente justificável à circunstância e em atendimento à 
legislação pertinente.

§ 1º  Nos dias 1 e 2 de novembro os cemitérios estarão abertos para visitação das 6:30h às 
18h.

§ 2º  Fica expressamente proibido qualquer tipo de reforma ou construção dentro dos 
cemitérios nos dias 01 e 02 de novembro, salvo por necessidade apurada e justificada 
perante a Gerencia de Necrópoles e Funerária.

CAPÍTULO II
DAS CONCESSÕES DE USO

SEÇÃO I
Da Concessão de Sepultura Perpétua, Temporária por Parcelamento 

e de Lotes para Construção de Sepulturas
Art. 7º  A ocupação das sepulturas nos cemitérios municipais dar-se-á somente sob a forma 

de Concessão de Uso a serem feitas pela EMDURB, nas seguintes formas:
I –  Concessão de Sepultura Perpétua: aquela concedida mediante o pagamento 

imediato do preço público de concessão perpétua;
II –  Concessão de Sepultura Temporária por Parcelamento: aquela concedida 

mediante parcelamento do preço público de concessão temporária por 
parcelamento;

III –  Concessão de Lote para construção de Sepultura: aquela concedida sem a 
construção da sepultura, cuja construção ficará sob a responsabilidade do 
Concessionário, nos prazos determinados por este regulamento e mediante 
o pagamento do  preço público de concessão de lote para construção de 
sepultura;

IV –  Concessão de Sepultura Assistencial: aquela concedida de forma gratuita 
nos termos do artigo 19 e seguintes deste Regulamento.

§ 1º  As Concessões previstas neste artigo são de caráter precário podendo as sepulturas 
e/ou lotes serem retomados, no caso de descumprimento das normas contidas neste 
Regulamento, especialmente quando constatada a existência de sinais inequívocos de 
abandono ou de ruína na forma do artigo 24 e seguintes deste regimento.

§ 2º  No caso de Concessão Temporária por Parcelamento, a Concessão Perpétua se dará 
com a quitação de todas as parcelas.
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§ 3º  Enquanto perdurar o parcelamento, o Concessionário titular poderá realizar 
sepultamento, construções funerárias e serviços como se fosse Perpétua, desde que o 
pagamento das parcelas estejam em dia.

§ 4º  Se o Concessionário ficar mais que 3 (três) meses sem efetuar o pagamento das 
parcelas, perderá o direito à Concessão Temporária e todas as benfeitorias realizadas, 
ocasião em que a EMDURB procederá a retomada da sepultura, devendo o Chefe 
de Necrópoles tomar as providências para a translação do cadáver nos moldes da 
concessão assistencial, quando já tiver sido realizado algum sepultamento no local, 
ou utilizá-lo para a realização de Sepultamentos Assistenciais.

§ 5º  O Concessionário de lote para construção de Sepulturas terá o prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar do deferimento do pedido de concessão, para proceder à construção 
das sepulturas em conformidade com a área e o estabelecido pela Administração 
do Cemitério, sob pena de, não o fazendo, ter sua concessão revogada através de 
publicação no Diário Oficial do Município, com a consequente retomada do lote pela 
EMDURB, sem direito à restituição das importâncias pagas.

§ 6º  A Concessão de Lotes para Construção de Sepulturas poderá ser Perpétua ou 
Temporária por Parcelamento, dependendo da forma de pagamento a ser feita.

Art. 8º  A EMDURB fará as Concessões previstas no artigo anterior de acordo com a 
disponibilidade, seguindo a ordem de preferência abaixo:

I -  No caso de apresentação do atestado de óbito e nos casos estabelecidos pela 
legislação pertinente para sepultamento imediato;

II -  Nos casos de transferência por vencimento do prazo de Concessão 
Assistencial;

III -  Nos casos julgados urgentes pelo Presidente da EMDURB;
IV - Mediante requerimento do interessado para adquirir terreno vago nos cemitérios 

municipais.
§ 1º  Nos casos dos incisos II, III e IV, a concessão será realizada mediante participação da 

lista de preferência publicada no Diário Oficial do Município, conforme o art. 10.
§ 2º  No caso do inciso I, o título de concessão será substituído, provisoriamente, por uma 

autorização de inumação com validade de 30 (trinta) dias, assinada pelo Gerente 
de Necrópoles e Funerárias e homologada pelo Presidente da EMDURB, depois de 
efetuado todos os pagamentos dos preços públicos para sepultamento.

§ 3º  É de responsabilidade do Gerente de Necrópoles e Funerárias a reserva de 
sepulturas e/ou lotes para as Concessões Assistenciais, sepultamento de indigentes, 
sepultamentos urgentes, etc.

Art. 9º  As Concessões poderão ser feitas à particulares, famílias, sociedades civis, 
instituições, corporações, irmandades, ou confrarias religiosas, desde que o 
interessado formule requerimento protocolado e dirigido ao Setor de Necrópoles da 
EMDURB, contendo as seguintes condições imprescindíveis:

a)  Nome, profissão, RG e comprovante de residência dos interessados;
b)  Nome, atividade e sede da Sociedade, instituição, corporação, irmandade 

ou confraria a qual é feita a concessão, juntando-se comprovante de 
constituição da entidade requerente;

c)  A indicação do Concessionário que será responsável pelo jazigo, no 
caso de vários titulares, ficando ciente que se não for feita a indicação a 
responsabilidade será atribuída ao titular que residir em Bauru e caso 
nenhum deles ou todos eles preencham este requisito, será considerado 
responsável o titular representante do ente ou ainda, o mais velho.

Art. 10  A Gerência de Necrópoles e Funerárias, até o dia 10 (dez) de cada mês, publicará 
no Diário Oficial a relação de requerimentos protocolados no setor no último 
mês, relação esta de interessados em adquirir uma Concessão, bem como todas as 
Concessões realizadas pela EMDURB, ficando clara a localização do terreno e o 
motivo da concessão de acordo com o art. 7º, deste Regulamento.

Art. 11  A EMDURB fornecerá ao Concessionário o respectivo título de concessão, assinado 
por seu Presidente ou pelo Diretor de Limpeza Pública, mediante o comprovante de 
pagamento do preço público devido.

§ 1º  No título de concessão deverá conter, obrigatoriamente, dizeres de que o 
Concessionário declara estar ciente dos termos do presente Regulamento e se obriga 
a cumpri-lo integralmente.

§ 2º  A emissão de segunda via do título de concessão se dará mediante requerimento do 
interessado, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do pagamento do respectivo 
preço público.

§ 3º  No caso de haver a necessidade de regularização da titulariedade da concessão que foi 
paga por uma determinada pessoa e registrada em nome de outra pessoa já falecida 
na época da concessão, deverão ser apresentados os documentos que comprovem o 

ocorrido para que possa ser corrigida a titularidade e emitida a segunda via, desde 
que a concessão tenha ocorrido anteriormente à publicação do Decreto que aprova 
este Regulamento e mediante o pagamento do respectivo preço público.

Art. 12  O direito à concessão só se concretizará com a entrega do título de concessão, a qual 
será fornecida somente depois de pagos os preços públicos correspondentes e de 
executadas, pelo interessado, as benfeitorias exigidas por este Regulamento.

Art. 13  É vedado a mais de um titular ter Concessão de mais de um lote dentro dos Cemitérios 
Municipais, perdendo quando for o caso, a Concessão do lote ou lotes excedentes, 
a sua livre escolha, salvo em casos de aquisição dos lotes mediante pagamento de 
preço público referente a cada concessão, para construção imediata de “ jazigo 
duplo” ou “galeria” tornando desta forma 01 (um) jazigo único.

§ 1º  Considera-se como “família” o titular da concessão, seu cônjuge e filhos do titular.
§ 2º  Caso ocorra o previsto no caput o titular da concessão fica obrigado a transladar os 

despojos acaso encontrados nos referidos lotes excedentes, para outro em que for 
mantida a concessão, sob pena de o fazer a EMDURB, cobrando-lhe o preço público 
respectivo.

SEÇÃO II
DA TRANSFERÊNCIA DAS CONCESSÕES

Art. 14  As Concessões Perpétuas poderão ser transferidas para terceiros depois de decorrido 
o prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da concessão e após o pagamento de 
preço público para transferência.

Art. 15  As Concessões Perpétuas também poderão ser transferidas em vida para parentes até 
o 4º (quarto) grau de parentesco na linha reta e colateral, mediante o pagamento de 
preço público para transferência.

Ref. Dec. nº 12.244/13
Art. 16  As Concessões Temporárias por Parcelamento não poderão ser transferidas para 

terceiros.
Art. 17  No caso de morte do titular da Concessão Perpétua ou Temporária por Parcelamento, 

a transferência de direitos dar-se-á na forma da sucessão legítima ou testamentária, 
de acordo com o Código Civil Brasileiro e mediante o pagamento do preço público 
para transferência.

§ 1º  O novo concessionário deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados do 
sepultamento do titular, a documentação comprobatória da relação de parentesco 
ou testamento que lhe transmitiu o direito à concessão, mediante procedimento 
administrativo.
I -  Para fins de documentação comprobatória da relação de parentesco com o 

objetivo de transferência de titularidade (direitos) de jazigo, será necessário 
que o requerente apresente Declaração, conforme modelo constante no 
Anexo I deste Decreto, onde conste:
a)  O tipo e grau de parentesco com o titular;
b)  A informação sobre a existência de outros herdeiros do titular, 

relacionando os nomes e grau de parentesco de cada um deles;
II -  Deverão ser anexados à Declaração mencionada no inciso anterior:

a) Certidão de óbito do titular e do cônjuge, caso o titular seja casado;
b)  Certidão de nascimento ou casamento do requerente;
c)  Demais documentos ou certidões necessários para comprovar a 

relação de parentesco.
III - O declarante responderá administrativa, cível e criminalmente pelas 

declarações realizadas.
IV - Antes da transferência da concessão de jazigo, a EMDURB deverá 

publicar em Jornal Local e Imprensa Oficial a convocação dos eventuais 
parentes do titular que possuam interesse no jazigo para que se manifestem, 
concedendo para tanto um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 
publicação, sendo que somente ao final deste prazo, não havendo qualquer 
manifestação contrária e após a análise da documentação apresentada, é que 
a transferência poderá ser concluída.

V -  Eventuais manifestações de parentes interessados serão analisadas pela 
EMDURB individualmente.

§ 2º  O não atendimento do prazo previsto no parágrafo primeiro ensejará a aplicação da 
multa prevista em resolução.

SEÇÃO III
Da Concessão de Sepultura Assistencial

Art. 18  Entende-se por sepultura assistencial, aquela cedida por encaminhamento do setor de 
Assistência Social dos Hospitais, Pronto Socorro Municipal, Instituto Médico Legal 
- IML, Penitenciárias, Instituto Penal Agrícola - IPA, Abrigos de idosos, Secretaria 
do Bem-Estar Social – SEBES e entidades assistenciais, após a realização de perícia 
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social por Assistente Social, objetivando o preenchimento do formulário de estudo 
socioeconômico fornecido pela EMDURB.
I -  A Concessão de Sepultura Assistencial, bem como a prestação do auxílio-

funeral trata-se de benefício eventual e destina-se aos munícipes com 
impossibilidade de arcar por conta própria com o custeio do funeral;

II -  Os funerais assistenciais se compõem dos seguintes serviços:
a)  Concessão de Sepultura Assistencial em columbário (urnas pré-

construídas em ardósia, subterrâneas em lóculos de 03 (três) 
gavetas funerárias, reservadas para este fim no Cemitério Cristo 
Rei para adultos e no Cemitério Redentor para crianças, cujos 
locais poderão ser alterados no caso de indisponibilidade de local 
apropriado no cemitério determinado);

b)  Fornecimento de Urna Assistencial em madeira na cor nogueira, 
com acabamento interno em papel verniz branco, travesseiro solto 
e acabamento externo em verniz fraco, com tampo em fibra de 
celulose;

c)  Remoção e translado dentro do Município de Bauru;
d)  Preparação do corpo (exceto tanato);
e)  Velas e véu;
f)  Sala Velatória;
g)  Isenção da taxa de Sepultamento.

III - Terá direito ao benefício de concessão da sepultura assistencial e ao auxílio-
funeral a família que possuir renda per capta de até 1/2 (meio) salário 
mínimo em vigência, que resida no Município de Bauru ou no Distrito de 
Tibiriçá, desde que submeta-se à perícia social, devendo os parentes da 
pessoa falecida e/ou declarante apresentar os seguintes documentos:
a)  RG, CPF ou outro documento oficial;
b)  Declaração de renda da família da pessoa falecida, de próprio 

punho do responsável legal da família;
c)  Comprovante de residência da família e/ou declarante.

IV - O formulário de avaliação sócio econômica, deverá ser previamente 
aprovado pela EMDURB, e será composto de:
a)  Identificação do falecido;
b)  Identificação do declarante;
c)  Características do domicílio da família do falecido;
d)  Composição familiar e renda da família do falecido;
e)  Parecer social, lavrado por Assistente Social devidamente 

identificada.
V - O instrumental técnico de avaliação sócio econômica e parecer social, utilizado 

especificamente pelo profissional de Serviço Social, deverá conter 
obrigatoriamente a data, assinatura e carimbo do técnico assistente social, 
ficando o instrumental técnico de avaliação sócio econômica arquivado no 
Serviço Social do órgão solicitante e o instrumental do parecer social será 
encaminhado à EMDURB.

Art. 19  A concessão de sepultura assistencial, se dará somente mediante apresentação de 
atestado de óbito ou nos casos estabelecidos pela legislação vigente e atendendo o 
disposto no artigo anterior.

Art. 20  Os familiares da pessoa a ser sepultada em área assistencial, após o prazo de 03 (três) 
anos para adulto e 02 (dois) anos para criança até 06 (seis) anos, deverão fazer a 
remoção dos restos mortais.

Parágrafo único.  Findo esse prazo, os familiares deverão adquirir um jazigo em cemitério público ou 
particular, sendo que nos cemitérios públicos será entregue a Concessão de Sepultura 
Perpétua ou Temporária por Parcelamento onde houver disponibilidade, para que 
efetuem a remoção, ficando responsáveis pelo pagamento dos preços públicos e 
modo de translado.

Art. 21  Findo o prazo de concessão assistencial, a EMDURB mandará publicar durante 03 
(três) dias pela Imprensa Oficial e em jornal de grande circulação, edital com prazo 
de 30 (trinta) dias contados da última publicação para os interessados reclamarem, 
mediante requerimento, os restos mortais.

§ 1º  Findo o prazo estabelecido no caput desse artigo, serão retirados quaisquer objetos 
porventura neles feitos. Os restos mortais encontrados, se não forem reclamados 
pelos interessados, serão depositados nos ossuários existentes nos cemitérios com a 
devida identificação, mediante anotação em livro próprio.

§ 2º  As providências referentes ao parágrafo anterior, serão de iniciativa do Chefe de 
Necrópoles, mediante representação ao Gerente de Necrópoles e Funerárias.

Art. 22  Nas sepulturas de Concessão Assistencial poderão os interessados, mediante 
prévia autorização da Gerência de Necrópoles e Funerárias, colocar cruzes, grades, 

emblemas, plantar flores, excetuando-se as lápides que cubram a sepultura toda, 
que só serão permitidas quando se tratar de Concessão Perpétua ou Temporária por 
Parcelamento.

SEÇÃO IV
Das Sepulturas em Abandono e em Ruína

Art. 23  Considera-se em abandono as sepulturas que não receberem os serviços de limpeza 
e conservação necessária à decência do cemitério, e em ruína, aquelas nas quais 
não foram feitos os serviços de reparação, reforma ou reconstrução necessários à 
segurança de pessoas, de bens e à salubridade dos cemitérios.

Art. 24  Os Concessionários ou seus representantes são obrigados a fazerem serviços 
de limpeza e de conservação das muretas, calçadas, canteiros, túmulos, jazigos, 
mausoléus, cenotáfios, etc, que tiverem construído.

Art. 25  Quando o Chefe do Setor de Necrópoles constatar a existência de sepultura em 
abandono ou em ruína, comunicará imediatamente o fato ao Gerente de Necrópoles 
e Funerárias.

§ 1º  Constatado que o estado de ruína ou abandono traz riscos a segurança pública ou 
a salubridade do cemitério, o Chefe do Setor de Necrópoles procederá a vistoria 
técnica da sepultura, e remeterá o laudo ao Gerente de Necrópoles e Funerárias no 
prazo de 3 (três) dias, especificando as reparações necessárias e urgentes.

§ 2º  À vista do laudo, o Gerente mandará expedir edital de chamada, pela imprensa 
oficial e jornal de grande circulação do Município, por 3 (três) vezes consecutivas, 
notificando o Concessionário, que terá o prazo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, a 
partir da última publicação, para proceder os serviços de reparação da sepultura.

§ 3º  Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem que o Concessionário 
tenha procedido a reparação, a concessão será declarada revogada por despacho 
fundamentado do Gerente de Necrópoles e Funerária, revertendo-se ao patrimônio 
da empresa os materiais aproveitáveis e considerando-se como vago o terreno 
respectivo.

§ 4º Caso a Secretaria de Cultura ou outras secretarias percebam que a sepultura se trata 
de obra de arte digna de preservação ou se o falecido tem nome ligado à história 
local, deverá imediatamente comunicar o Presidente da EMDURB.

§ 5º  Ocorrendo as hipóteses do parágrafo anterior, o Presidente da EMDURB solicitará 
da Secretaria de Obras levantamento de custos dos serviços de restaurações, 
que, juntamente com o parecer da Secretaria de Cultura, irão constituir Processo 
Administrativo regular, que será encaminhado ao Prefeito Municipal para decisão 
final.

§ 6º  Não ocorrendo as hipóteses previstas no § 4º, será declarada extinta a concessão pela 
EMDURB que procederá a remoção dos restos mortais e demolição da sepultura, 
observando o prazo legal estabelecido para a exumação de cadáver e as demais 
disposições deste regulamento.

§ 7º  Os túmulos que pela crença popular ou religiosa tornarem-se motivo de adoração e 
realização de cultos, serão igualmente preservados e conservados pela EMDURB.

§ 8º  Extinta a concessão e removidos os restos mortais, a EMDURB poderá declará-la 
vaga.

CAPÍTULO III
DOS SEPULTAMENTOS

Art. 26  Os sepultamentos serão realizados independentemente da crença religiosa, convicção 
filosófica ou ideologia política do falecido.

Art. 27  Os sepultamentos obedecerão ao horário das 9h às 16h30, salvo determinação da 
Administração, sendo plenamente justificável às circunstâncias e em atendimento à 
legislação pertinente.

Art. 28  A autorização para sepultamento, poderá ser feita pelo titular da concessão, ou 
na ausência deste, seu cônjuge, filhos e parentes até 3º (terceiro) grau, mediante 
pagamento de preço público.

Parágrafo único.  Nas sepulturas poderão ser sepultadas quaisquer pessoas, desde que devidamente 
autorizadas pelas pessoas citadas no caput deste artigo.

Art. 29  Os sepultamentos serão efetuados mediante:
I –  Apresentação da respectiva Guia de Sepultamento, Declaração de Óbito 

ou Certidão de Óbito, ressalvados os casos estabelecidos pela legislação 
pertinente;

II -  Apresentação dos comprovantes de pagamento dos preços públicos 
municipais, salvo no caso de assistencial;

III - Apresentação do título de concessão perpétua, temporária por parcelamento 
ou assistencial;

IV - Apresentação, quando for o caso, de procuração para fins específicos ou 
autorização do concessionário ou do responsável indicado com firma 
reconhecida;
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V - Apresentação dos documentos pessoais do responsável e comprovantes de 
endereço atualizado.

Art. 30  Não será permitido o sepultamento simultâneo de mais de um cadáver em cada 
gaveta funerária ou carneira, salvo em caso de mãe e filho natimorto, que poderão ser 
sepultados juntos.

§ 1º  Os sepultamentos não poderão ser realizados antes das 24 (vinte e quatro) horas 
do falecimento, exceto quando autorizado/determinado pelo Médico, Delegado de 
Polícia ou Juiz de Direito.

§ 2º  Nenhum cadáver permanecerá insepulto nos cemitérios por mais de 36 (trinta e seis) 
horas do falecimento, ressalvados os casos nos quais esteja conservado por qualquer 
processo ou por ordem expressa do Médico, Delegado de Polícia ou Juiz de Direito.

Art. 31  As pessoas falecidas por moléstias contagiosas serão conduzidas para sepultamento 
em urnas hermeticamente fechadas.

Art. 32  O sepultamento de membros ou órgãos humanos seguirão as mesmas regras 
do sepultamento convencional, inclusive quanto aos preços públicos e prazos 
estabelecidos neste regulamento.

Parágrafo único. As Instituições de Saúde Municipais, Estaduais e Federais poderão encaminhar 
órgãos ou membros humanos para sepultamento, através de requisição por ofício, 
sendo estabelecida a quantidade mínima de 05 (cinco) unidades, ficando a critério 
destas instituições a identificação individual destes, tendo em vista que utilizarão 
a mesma gaveta funerária no setor assistencial do cemitério e serão registrados em 
conjunto no livro de registros, mediante o pagamento de valor igual ao cobrado da 
Prefeitura Municipal de Bauru para sepultamento assistencial.

Art. 33  No livro próprio de registro de sepultamentos será feita a anotação da certidão de 
óbito, com os dizeres que forem necessários.

Parágrafo único.  A cada pessoa corresponderá uma numeração externa, que deverá ser transcrita em 
livro especial e em ficha própria, podendo este cadastro ser informatizado.

Art. 34  Qualquer cadáver que for levado aos cemitérios que não esteja acompanhado 
dos documentos competentes, terá o seu sepultamento interditado pelo Chefe de 
Necrópoles que comunicará imediatamente a autoridade policial e:
I -  Somente será realizado o sepultamento após a liberação pelo Instituto 

Médico Legal;
II -  Deverá constar expressamente no registro de sepultamento as providências 

tomadas e as indicações que puderem ser obtidas com a inspeção ocular, tais 
como idade presumível, cor, estatura, sexo,  etc.

III -  O sepultamento será feito à vista da guia da autoridade policial, a qual 
deverá conter as indicações obtidas nas averiguações procedidas.

Art. 36  Os sepultamentos de indigentes serão feitos em sepulturas temporárias na forma 
assistencial.

Art. 37  Caso seja verificado que o tamanho da urna da pessoa a ser sepultada é maior que o 
tamanho da sepultura da família, poderá ser feita a concessão provisória de sepultura 
em tamanho especial, mediante o pagamento do preço público fixado, com exceção 
dos beneficiários do funeral assistencial, que terão isenção de referido preço público. 

Art. 38  O prazo da concessão provisória prevista pelo artigo anterior será de 03 (três) anos 
para adulto e 02 (dois) anos para criança até 06 (seis) anos, após o qual a família 
deverá proceder a remoção dos restos mortais, na forma prevista pelo regulamento.

CAPÍTULO IV
DAS EXUMAÇÕES

Art. 39  As exumações somente serão realizadas quando:
I -  Autorizadas pelo Presidente, Diretor de Limpeza Pública ou Gerente 

de Necrópoles e Funerária, cumpridos os prazos e formalidades deste 
regulamento, leis estaduais e federais;

II -  Requisitada por escrito por autoridade judiciária ou policial, em diligência 
no interesse da justiça.

Art. 40  As exumações referidas no inciso I do artigo antecedente, serão requeridas por 
escrito pela pessoa interessada, a qual deverá alegar e provar:

I -  A qualificação de quem faz o pedido e sua ligação com a pessoa sepultada;
II -  A razão do pedido e a causa da morte conforme certidão de óbito respectiva;
III -  Consentimento da autoridade policial, com jurisdição sobre o Município se 

for feita a exumação para a translação do cadáver para outro Município;
IV -  Consentimento de autoridade consular respectiva se for feita a exumação 

para translação para outro país.
§ 1º  A exumação será feita depois de tomada, pelas autoridades sanitárias, todas as 

precauções necessárias à saúde pública.
§ 2º  O interessado recolherá previamente o preço público devido referente as despesas 

com material e pessoal necessário à exumação.

§ 3º  Quando a exumação for feita para a translação de cadáveres para outro local, 
sepultura ou cemitério fora do Município de Bauru, será fornecido pela EMDURB 
o equipamento apropriado necessário para a translação, o qual deverá ser de tal 
forma, que não permita o escapamento de gases e a responsabilidade e custos pela 
translação/transporte será do interessado.

§ 4º Quando a exumação for feita para a translação de cadáveres para outro local, 
sepultura ou cemitério dentro do Município de Bauru, será fornecido pela EMDURB 
o equipamento apropriado necessário para a translação, o qual deverá ser de tal 
forma, que não permita o escapamento de gases e a translação/transporte poderá ser 
realizada pela EMDURB e o interessado deverá proceder o  pagamento do preço 
público estabelecido.

§ 5º  O Chefe de Necrópoles assistirá a exumação para verificar se foram satisfeitas as 
condições ora estabelecidas.

§ 6º  No livro de registro serão feitas todas as anotações convenientes.
§ 7º  O Chefe de Necrópoles obrigatoriamente exigirá um documento emitido por órgão 

oficial que comprove o local de destino dos restos mortais quando a exumação for 
efetuada para translação para outro município ou país.

Art. 41  As exumações, salvo determinação de autoridade competente, somente serão 
realizadas após 3 (três) anos de inumação para adultos e 2 (dois) anos para menores 
de 6 (seis) anos e órgãos ou membros amputados.

Art. 42  As requisições de exumação para diligências de interesse da justiça, devem ser feitas, 
por escrito, ao Presidente da EMDURB, com menção de todas as características e 
serão isentas de qualquer preço público.

§ 1º  O Chefe de Necrópoles providenciará a indicação de sepultura, a respectiva 
abertura, o transporte do cadáver para a sala de necropsia e o novo sepultamento, 
imediatamente depois de concluídas as diligências.

§ 2º  Todos esses atos far-se-ão na presença da autoridade que houver requisitado a 
diligência.

Art. 43  Excetuando-se a hipótese prevista no inciso II do artigo 34 nenhuma exumação far-
se-á em tempo de epidemia.

Art. 44  Quando ocorrer a exumação definitiva, poderão ser feitos novos sepultamentos no 
local.

Art. 45  Nos terrenos em que houver sido feito sepultamento de pessoa portadora de moléstia 
contagiosa, não se fará a exumação salvo se autorizada expressamente por autoridade 
sanitária competente.

CAPÍTULO V
DAS CONSTRUÇÕES FUNERÁRIAS

Art. 46  Consideram-se construções funerárias nos cemitérios municipais: Construções de 
túmulos, capelas, carneiras ou gavetas  funerárias em alvenaria, galerias, mausoléus 
ou criptas, nichos, ossuários, jazigos, cenotáfios, montagens de gavetas pré moldadas 
em cimento ou ardósia e demais construções equivalentes, bem como as escavações, 
demolições ou reformas de jazigos tais como, revestimento em massa lisa, cerâmica, 
mármore, granito e demais materiais equivalentes.

§ 1º  São exceções à regra deste artigo, pinturas, colocação de lápides, cruzes, placas, 
fotos e emblemas, que são serviços  isentos de taxas, no entanto, somente poderão 
ser executados, mediante o prévio conhecimento e anuência da Administração do 
cemitério.

§ 2º  Para efeito do presente regulamento, são estabelecidas as seguintes definições:
I -  Sepultura: cova funerária aberta no terreno, destinada a depositar caixão 

para adultos e crianças;
II -  Carneira ou Gaveta funerária: cova com paredes laterais revestidas de 

tijolos ou material similar, tendo internamente as dimensões das sepulturas;
III -  Mausoléu ou Cripta: obra de arte em superfície, destinada a sepultamento no 

interior de edificação, templo ou suas dependências;
IV -  Nicho: compartimento para o depósito de ossos retirados de sepulturas;
V -  Ossuário: depósito de ossos provenientes das sepulturas, bem como de 

restos decorrentes do processo crematório;
VI -  Túmulo: Monumento funerário que se ergue em memória de alguém, no 

lugar onde está enterrado;
VII -  Jazigos: Sepultura ou lugar a ela destinado;
VIII -  Cenotáfios: Memorial fúnebre erguido para homenagear alguma pessoa ou 

grupo de pessoas cujos restos mortais estão em outro local, ou estão em 
local desconhecido;

IX -  Capela: monumento com abertura interna  construído sobre a sepultura 
com dimensões máximas, sem exceder o  comprimento e largura do terreno 
previamente demarcado para construção da mesma;

X -  Galeria: Jazigo construído com tijolos ou material similar com 06 ou mais 
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gavetas funerárias.
Art. 47  As construções funerárias serão contratadas pelo titular da concessão ou seu 

responsável, mediante comunicação na Administração do Cemitério, recolhimento 
de preços públicos incidentes e apresentação dos documentos abaixo descritos.

Art. 48  A construção funerária poderá ser executada pela EMDURB, pelo titular da concessão 
ou preposto, e ainda por empreiteiros cadastrados nos cemitérios municipais, 
dependendo, porém de prévia licença, autorização expressa e recolhimento dos 
preços públicos devidos, ressalvados os serviços feitos com exclusividade pela 
EMDURB previstos no art. 44.

§ 1º  Para obtenção da autorização para qualquer construção funerária, deverá ser 
formalizado requerimento junto à EMDURB, instruindo o seu pedido com os 
seguintes documentos:
a)  Descrição da construção funerária a ser executada;
b)  Recibo de pagamento dos preços públicos devidos pela autorização para 

construção funerária;
c)  Demais emolumentos a que estiver sujeito.

§ 2º  Os custos das construções funerárias deverão ser arcados pelos Concessionários.
§ 3º  Tratando-se de simples colocação de objetos nos túmulos, o interessado deverá 

solicitar uma autorização à Administração do Cemitério.
§ 4º  A EMDURB não intervirá nas construções funerárias previamente autorizadas, salvo 

quando desconformes com a legislação pertinente, prejudiciais à higiene e segurança 
pública e agressivas ao meio ambiente. 

§ 5º  Os empreiteiros ou prepostos cadastrados na EMDURB somente poderão executar 
construções funerárias nos cemitérios, mediante autorização expedida pela 
EMDURB.
I -  As pessoas acima referidas, que não executarem construções funerárias 

nos cemitérios de acordo com o presente regulamento, ficarão sujeitos as 
disposições de polícia contidas neste Regulamento;

II -  A EMDURB exigirá quando julgar conveniente, que, com a comunicação, 
sejam apresentados “croquis” explicativos, em duas vias.

§ 6º  A autorização para construções funerárias e o cadastro das pessoas referidas no 
parágrafo anterior, poderão ser revogados caso haja o descumprimento das normas 
contidas neste Regulamento e demais legislações pertinentes.

Art. 49  Competirá exclusivamente a EMDURB a construção de columbários em pedra de 
ardósia com 03 (três) gavetas.

Art. 50  Aprovada a construção funerária, será expedida a respectiva autorização com 
validade de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias a pedido 
do interessado, justificando-se nesse pedido os motivos do novo prazo, cujos motivos 
serão analisados pela EMDURB.

Art. 51  Quando a construção funerária depender de cálculos de resistência e estabilidade, 
o Chefe de Necrópoles exigirá do construtor responsável, laudo técnico respectivo 
firmado por profissional ou firma de notória especialização técnica e o enviará ao 
Gerente de Necrópoles e Funerárias para providências necessárias.

Art. 52  Para melhor adequação técnica deste Regulamento aos seus objetivos, fica revogado 
todo e qualquer modelo de planta até então utilizado.

Art. 53  Todo material destinado às construções funerárias somente poderá ser depositado em 
quantidade suficiente para o seu emprego, no tempo máximo de 5 (cinco) dias, nas 
condições e em local a ser designado pelo Chefe de Necrópoles.

Parágrafo único.  O prazo de que trata esse artigo poderá ser renovado a critério do coordenador depois 
de vistoriada a construção.

Art. 54  O transporte de material de construção dentro dos cemitérios somente será procedido 
mediante prévia e expressa autorização do Chefe de Necrópoles e visto do Gerente 
de Necrópoles que, em casos especiais, fixará a forma de transporte.

Art. 55  Diariamente, antes do encerramento do expediente dos cemitérios, o construtor 
promoverá a remoção do material restante, assim como a limpeza do local da obra, 
dos passeios e dos túmulos que a circundam.

Art. 56  São normas básicas para qualquer construção funerária nos cemitérios municipais:
I -  O preparo da argamassa em caixas ou caixotes de ferro, madeira ou plástico;
II -  O apoio dos pés direitos dos andaimes sobre pranchões de madeira;
III -  A altura máxima de 0,60m (sessenta centímetros) acima do passeio ou do 

terreno adjacente, para os balaústres, grades ou fechos de qualquer natureza;
IV -  A altura máxima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para os pilares 

com correntes ou barras que circundam as sepulturas, as cruzes, colunas e 
construções análogas;

V -  Providenciar a colocação de caçambas em local determinado pela 
administração dos cemitérios para dar a destinação dos entulhos, conforme 

determinação do CONAMA.
Art. 57  Não poderá ser utilizada madeira como material de construção funerária.
Art. 58  Competirá, exclusivamente, ao Chefe de Necrópoles, a fim de facilitar o escoamento 

das águas pluviais, dispor livremente sobre os espaços existentes entre as sepulturas 
ou quaisquer outras providências que se fizerem necessárias.

Art. 59  A EMDURB fará a vistoria e fiscalização da construção funerária, sempre que har 
necessário, para verificar se estão de acordo com as normas legais.

CAPÍTULO VI
DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E EMPREITEIROS FUNERÁRIOS

Art. 60 Os empreiteiros, construtores e prestadores de serviços serão livremente escolhidos 
pelo concessionário do terreno ou por quem sua vez fizer.

Art. 61  Os empreiteiros, construtores e prestadores de serviços deverão se cadastrar na 
EMDURB, apresentando para tanto, os seguintes documentos:
I -  Requerimento solicitando o cadastramento e explicando o tipo de serviço a 

ser prestado;
II -  Xérox da Cédula de Identidade e do CPF ou CNPJ;
III -  Comprovante de Residência ou sede da empresa;
IV -  Número de telefone fixo e celular, quando pessoa física;
V -  Atestado de antecedentes criminais do titular e dos sócios;
VI -  01 (uma) fotografia 3x4 do titular e dos sócios;
VII -  Declaração expressa de que tem conhecimento do presente Regulamento, 

obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos, indistintamente.
§ 1º  Os empreiteiros, construtores e prestadores de serviços deverão ser cadastrados 

individualmente perante a EMDURB, cujo cadastro deverá ser renovado anualmente, 
sendo suas atividades desenvolvidas nos cemitérios municipais consideradas como 
mera autorização.

§ 2º  Os empreiteiros, construtores e prestadores de serviços que não se cadastrarem ou 
deixarem de proceder a renovação, ficarão impedidos de exercer suas atividades no 
interior dos cemitérios municipais até regularizarem a situação.

§ 3º  A contratação do empreiteiro, construtor e prestador de serviços será feita pelo 
Concessionário, cabendo à EMDURB apenas a fiscalização e organização dos 
serviços realizados no interior dos cemitérios, visando o integral cumprimento das 
normas contidas neste Regulamento.

Art. 62  Os empreiteiros, construtores, prestadores de serviço e seus funcionários, para 
executarem serviços nos cemitérios municipais, deverão apresentar-se devidamente 
e adequadamente trajados e identificados por crachás confeccionados pelos mesmo, 
conforme modelo determinado pela EMDURB.

Art. 63  O Chefe de Necrópoles pode, preliminarmente, obstar a entrada de qualquer 
empreiteiro, construtor, prestador de serviço e seus funcionários, desde que, se 
portarem incorretamente, representando os fatos aos superiores para decisão em 10 
(dez) dias.

Art. 64  Exceto para o pessoal administrativo, nenhum trabalho será permitido nos cemitérios 
municipais além do horário normal de funcionamento, salvo nos casos de força 
maior, devidamente comprovado perante o Gerente de Necrópoles e Funerárias.

Art. 65  Os empreiteiros, construtores e prestadores de serviços são responsáveis, por si e 
por seus empregados, mestres ou prepostos, pelos prejuízos que causarem por dolo 
ou culpa, às sepulturas em que estiverem trabalhando ou às vizinhas, bem como a 
qualquer patrimônio do cemitério.

Art. 66  Os empreiteiros, construtores e prestadores de serviços e qualquer outra pessoa com 
atividade junto aos cemitérios municipais, ficam sujeitos, enquanto permanecerem 
no recinto dos mesmos, aos dispositivos do presente regulamento.

Parágrafo único.  A falta de urbanidade e respeito para com os funcionários da EMDURB e ao público 
em geral por parte de todos aqueles que tenham autorização para trabalhar nos 
cemitérios, implicará na imediata revogação da autorização e suspensão dos serviços.

Art. 67  As pessoas que habitualmente são contratadas pelos Concessionários para limpeza 
em túmulos, jazigos e etc, deverão fazer o respectivo cadastro junto à Administração 
do Cemitério, apresentando junto com requerimento os seguintes documentos:
I -  Carteira de Identidade;
II - CPF;
III -  Comprovante de Residência;
IV -  Número do telefone residencial e celular;
V -  01 (uma) fotografia 3x4;
VI -  Atestado de Antecedentes Criminais;
VII -  Declaração de que tem pleno conhecimento das normas contidas neste 

Regulamento, obrigando-se a obedecê-lo inteiramente, sendo suas 
atividades desenvolvidas nos cemitérios municipais consideradas como 
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mera autorização.
Art. 68  As autorizações para prestação de serviços no interior dos cemitérios municipais 

não se confundem com contrato de trabalho, não configurando qualquer vínculo 
empregatício entre os prestadores de serviço e a EMDURB.

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

Art. 69  A administração e fiscalização dos cemitérios municipais ficarão a cargo do Chefe de 
Necrópoles da EMDURB, subordinado ao Gerente de Necrópoles e Funerárias.

Art. 70  Ao Chefe de Necrópoles compete, dentre outras providências:
I -  Cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste regulamento;
II - Manter a ordem e regularidade dos serviços, zelar pela conservação dos 

cemitérios, bem como dos móveis, utensílios e materiais usados;
III -  Dirigir e fiscalizar a escrituração dos cemitérios e o recebimento dos preços 

públicos devidos para os diversos serviços nos cemitérios municipais;
IV -  Atender com urbanidade ao público e às partes, prestando-lhes todas as 

informações que forem solicitadas nos termos deste regulamento;
V -  Atender as requisições escritas das autoridades policiais e judiciárias, ao 

bem da justiça pública tais como, exumações, necropsias, etc;
VI - Enviar mensalmente ao Gerente de Necrópoles e Funerárias a relação mensal 

dos sepultamentos, como todas as declarações registradas, bem como a 
relação mensal das concessões de terrenos, declarando:
a)  O nome do concessionário e o respectivo endereço;
b)  As dimensões e situações do terreno;
c)  O tipo de concessão e o preço público referente;
d)  As pessoas a quem se destinaram o terreno.

VII - Orientar os interessados na concessão de terreno, bem como a construção de 
carneiros, conforme a tabela de preços públicos estipulados;

VIII - Manter em efetivo trabalho os coveiros, pedreiros, ajudantes gerais e demais 
funcionários colocados a sua disposição, fiscalizando o exercício da função 
que a cada um compete, dentro de suas atribuições;

IX - Dar conhecimento imediato e por escrito ao Gerente de Necrópoles e 
Funerária das irregularidades que constatar;

X - Tornar efetiva toda ordem originada de seus superiores, representando junto 
ao Gerente a aplicação de penas disciplinares;

XI - Fiscalizar os serviços realizados pelos empreiteiros, construtores, 
prestadores de serviços e seus funcionários;

XII - Preparar para decisão do Gerente os expedientes e protocolados atinentes 
aos cemitérios municipais.

Art. 71  Ao Gerente de Necrópoles e Funerária compete, privativamente:
I -  Autorizar o início de qualquer construção funerária;
II -  Adotar medidas de alçada expressa da Diretoria de Limpeza Pública e 

Presidência da EMDURB, que se fizerem necessárias em casos urgentes, 
levando-se imediatamente ao conhecimento das mesmas;

III -  Intervir para resolver eventuais divergências no âmbito dos cemitérios 
municipais;

IV -  Incrementar o aperfeiçoamento das operações funerárias junto às necrópoles 
municipais, orientando todos os serviços que lhes forem atinentes;

V -  Supervisionar todos os serviços dos cemitérios, estabelecendo e 
disciplinando suas atividades;

VI -  Fazer publicar os editais e cumprir as disposições técnicas deste regulamento, 
emitindo parecer sobre as questões de sua competência e solucionando 
todos os problemas afetos aos cemitérios;

VII -  Despachar, sem exceção, todo e qualquer protocolado administrativo 
atinente aos cemitérios municipais;

VIII -  Aprovar as escalas de serviço do pessoal;
IX –  Declarar, por despacho fundamentado, a revogação da concessão quando 

constatada a existência de sepultura em abandono ou em ruína e o 
Concessionário não fizer a devida repação no prazo estipulado no art. 25, § 
2º, deste Regulamento.

CAPÍTULO VIII
DA POLÍCIA INTERNA

Art. 72 A EMDURB poderá contratar vigilantes para garantir a segurança dos cemitérios 
municipais.

Art. 73  No interior dos cemitérios é proibido:
I -  Proferir palavras ou praticar atos ofensivos à memória dos mortos;
II -  Entrar acompanhado e alimentar quaisquer  tipo de animais;

III -  Transitar fora dos arruamentos ou das vias de acesso que separam as 
sepulturas;

IV -  Transitar com bicicletas, motos, patinetes, skate, etc;
V -  Colher flores ou danificar plantas ou árvores;
VI -  Compra e venda de qualquer produto;
VII -  A permanência de pessoas ébrias, desocupadas e com trajes inadequados;
VIII -  Escalar os muros ou cercas e as grades das sepulturas;
IX -  Subir em árvores ou nos mausoléus;
X -  Pisar nas sepulturas;
XI -  Caminhar ou deitar-se na relva;
XII -  Rabiscar ou depredar as edificações descritas no § 2º do artigo 46 deste 

Regulamento;
XIII -  Cortar ou arrancar flores alheias;
XIV -  Praticar atos que, de qualquer modo prejudiquem os túmulos, as 

canalizações, sarjetas ou quaisquer outras partes dos cemitérios;
XV -  Lançar papéis, folhas, pedras, objetos ou resíduos de qualquer natureza e 

quantidade nas passagens, ruas, avenidas ou outros pontos;
XVI -  Pregar anúncios, quadros ou o que quer que seja, nos muros e nas portas;
XVII - Formar depósitos de materiais de limpeza, cruzes, grades, cercas e outros 

objetos particulares;
XVIII -  Fazer trabalhos de construção, de aterro ou de plantação aos sábados após 

as 12 horas, aos domingos e feriados, salvo em casos urgentes e com 
licença do Gerente de Necrópoles e Funerárias;

XIX -  A permanência de crianças, salvo quando acompanhadas;
XX -  Realizar qualquer tipo de manifestações, excetuando as de caráter 

religioso;
XXI -  Utilizar as torneiras, exceto para limpeza, construção e conservação dos 

túmulos e do cemitério.
CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 74  A administração dos cemitérios municipais não se responsabiliza por qualquer objeto 

deixado nas dependências das Necrópoles, por concessionários ou por visitantes, nem 
por quebra de vasos, lápides, floreiras, vidros, fechaduras, tampas, etc, colocados nos 
jazigos.

Art. 75  Os casos não previstos neste regulamento serão submetidos à apreciação da 
EMDURB, desde que inseridos no âmbito de suas atribuições.

Art. 76  Os valores dos preços públicos referidos neste Regulamento serão fixados mediante 
Resolução do Presidente da EMDURB, a qual será devidamente publicada no Diário 
Oficial do Município.

§ 1º  O Presidente da EMDURB deverá expedir nova Resolução de Preços Públicos, 
adequando-a à este Regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 
do Decreto.

§ 2º  Os valores estabelecidos serão reajustados anualmente e será utilizado como índice 
de correção, a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 
ou outro índice oficial que venha a substituí-lo expressamente determinado pelo 
Governo Federal, tendo como data base a data da publicação da nova Resolução 
expedida nos termos do parágrafo anterior.

§ 3º  No caso da variação do índice acima estipulado restar negativa, não haverá reajuste 
mantendo-se os valores vigentes.
Bauru, 06 de setembro de 2.013.

ANTONIO MONDELLI JUNIOR
PRESIDENTE DA EMDURB

ANEXO I - MODELO
REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE JAZIGO E DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE 

PARENTESCO E
Dados do Jazigo:
_____________________________________________________________________________________
Titular: ______________________________________________________________________________
Localização: __________________________________________________________________________
Nome(s) do(s) requerente(s): _____________________________________________________________
RG:______________________________, CPF.:____________________________, residente(s) na Rua 
____________________________________________________________,Fone:____________________
através da presente, declara(m) ser _________________________ (relação de parentesco) do titular do 
jazigo. 
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Venho através do presente REQUERER a TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE do jazigo para 
meu nome (nosso nome), sendo que me responsabilizarei (nos responsabilizaremos), pelos termos desta 
declaração nos âmbitos administrativo, civil e penal e por quaisquer taxas e notificações futuras, bem como 
a manutenção do jazigo, conforme regulamento dos cemitérios municipais.
(Declaro (declaramos), ser (sermos) o(s) único(s) herdeiro(s) do titular da concessão, não havendo cônjuge 
ou outros parentes (descendentes, ascendentes e colaterais) que façam jus a titularidade do jazigo.)
(Declaro (declaramos), NÃO ser (sermos) o(s) único(s) herdeiro(s) do titular da concessão, não havendo 
cônjuge, entretanto os demais herdeiros do concessionário, encontram-se em local incerto e não sabido)
AUTORIZO a publicação em edital para, havendo demais herdeiros, que estes se manifestem quanto a 
citada transferência no prazo legal.

Bauru, ____ de _______________ de ____.
_________________________________________

Requerente(s)

PROJETO  DE  LEI Nº 97/13
P. 38.793/13 Autoriza a transposição de recursos no Orçamento do Município, especificamente 
na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
  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 autorizada a suplementação, por meio de transposição, de recursos no Orçamento 

vigente do Município de Bauru, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), abaixo: 
a) Dotação orçamentária 18.541.0025.2062 (Administração Geral do 

Zoológico), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 491 – R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) Dotação orçamentária 18.541.0025.2062 (Administração Geral do 
Zoológico), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 493 – R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial 
na dotação orçamentária 18.541.0025.2061 (Manutenção das Instalações do 
Zoológico Municipal), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 488 – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
04, setembro, 13

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado pelos 
Membros dessa Casa Legislativa, o projeto de lei que versa sobre adequação de recursos no orçamento 
vigente para atender à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – Fundo Municipal do Zoológico.
 Tal ajuste é necessário para atender as despesas com custeio, sendo que a transferência de 
recursos origina-se de saldo das despesas com Manutenção das Instalações do Zoológico Municipal e 
suplementa a ação de Administração Geral do Zoológico.
 As alterações não alteram as metas físicas das ações envolvidas neste ajuste. 
 Isto posto, acredito ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que todos possam ter 
plena compreensão do projeto ora apresentado. 
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 7.045/13 - PROCESSO Nº 24.334/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA – ME - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 24.334/13, a fornecer ao CONTRATANTE 03 (TRÊS) QUEIMADORES PARA INCÊNDIO 
CONTROLADO, também descritos no Anexo II e IX do Edital nº 324/13 – PRAZO: 12 meses – 
VALOR TOTAL: 1.260,00 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 113/13 – PROPONENTES: 05 
- ASSINATURA: 07/08/13.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.680/12 – PROCESSO Nº 15.743/2.012  – 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU – LOCADORES: PAULO HENRIQUE SOUBHIA E 
SORAYA SOUBHIA - OBJETO: Em razão da necessidade de permanência no imóvel situado na Rua 
Antonio Alves, nº 21-35, na cidade de Bauru, visando única e exclusivamente a manutenção do Cartório 
Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral de Bauru, as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses, razão pela qual o item 3.1. da cláusula terceira passa a ter a seguinte redação: “3.1.O 
prazo da presente locação será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 01 de junho de 2.012 a 01 
de junho de 2.014, ocasião em que o LOCATÁRIO deverá restituir o imóvel completamente desocupado, 
livre e desimpedido, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, podendo 
ser prorrogado ou renovado, caso seja conveniente para ambas as partes.” Resolvem ainda, alterar o item 
4.1. da cláusula quarta, para reajustar o valor mensal, de acordo com o índice de variação do IPCA/IBGE 
definido no contrato original, que passa a ter a seguinte redação: “4.1. O aluguel mensal convencionado 
será de R$ 3.514,49 (três mil, quinhentos e quartoze reais e quarenta e nove centavos), comprometendo-
se o LOCATÁRIO a pagar pontualmente e no vencimento, qual seja, até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao vencido, pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, por meio de crédito em conta 
corrente previamente definida pelos LOCADORES.” Considerando a prorrogação contratual discriminada 
na cláusula 1 e o reajuste definido na cláusula 2 do presente aditivo, será acrescido ao valor original do 
contrato R$ 42.173,88 (quarenta e dois mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), passando 
o valor total de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), para R$ 81.773,88 (oitenta e um mil, 
setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), razão pela qual o item 15.1. da cláusula décima 
quinta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “15.1. O presente contrato, para todos os efeitos 
legais, terá um valor total de R$ 81.773,88 (oitenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e 
oito centavos), que será suportado pelo orçamento vigente.” - ASSINATURA: 27/08/13, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.601/11 - PROCESSO Nº 49.578/2012 – Ap. 720/11 (CAPA) 
- CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA - OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Primeira, item 2.1, do contrato, para acrescer mais 
20 (vinte) meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte redação: “2.1. O prazo total do Contrato 
está previsto em 40 (quarenta) meses, a critério único e exclusivo da Secretaria Municipal da Educação, 
podendo ser prorrogado por igual período, até o limite máximo fixado em Lei, em função do prazo de 
execução das obras previstas.” Por via de consequência, acrescem ao valor do contrato a importância de 
R$ 4.062.547,02 (quatro milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos), 
passando o valor total de R$ 4.062.547,02 (quatro milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete 
reais e dois centavos), para R$ 8.125.094,04 (oito milhões, cento e vinte e cinco mil, noventa e quatro reais 
e quatro centavos), razão pela qual o item 5.1 da Cláusula Quinta, do contrato original passa a ter a seguinte 
redação: “5.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ 8.125.094,04 (oito milhões, cento e vinte 
e cinco mil, noventa e quatro reais e quatro centavos) sendo o percentual de desconto sobre as quantidades 
de RCEs (renumeração da equipe) prevista na Planilha de Cálculo de 6,10%, que será suportada pela 
dotação orçamentária conforme solicitação de empenho pedido nº 3.127/11.” - ASSINATURA:- 20/08/11, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.942/13 - PROCESSO Nº 41.724/13 ap. 
nº 32.035/12 (capa) - CONTRATANTE:- MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: FORTPAV 
PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO – As partes resolvem alterar o item 1.12. da cláusula 
primeira do contrato, para acrescer mais 03 (três) meses ao prazo de vigência do contrato anteriormente 
firmado, passando de 12 (doze) meses para 15 (quinze) meses, sendo que referido item passa a ter a seguinte 
redação: “1.12. O contrato terá vigência pelo prazo de 15 (quinze) meses, podendo ser prorrogado caso 
haja interesse entre as partes.” Resolvem, ainda, alterar item 1.2. da cláusula primeira do contrato, para 
acrescer mais 90 (noventa) dias, ao prazo de execução do objeto do contrato, passando de 180 (cento e 
oitenta) dias corridos para 270 (duzentos e setenta) dias corridos, sendo que referido item passa a ter a 
seguinte redação: “1.2. O prazo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos, contados a 
partir da expedição da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Obras e o de conclusão será de 270 
(duzentos e setenta) dias.” - ASSINATURA:- 03/09/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666/93.

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal

EXTRATOS 

Seção II
Secretarias Municipais

Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento
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SECRETARIA DE   AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana 

Telefone: (0xx14) 3223-1675 
E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça

Telefone: (0xx14) 3279-1218
               Horário de Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

TERÇA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00

QUARTA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 8 a 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 06:30 às 11:00

QUINTA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 17 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

SEXTA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Sambodrômo S/N 17:00 às 21:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 5 06:30 às 11:00
Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00

SABADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Nova Bauru Rua Cinco 2 06:30 às 11:00
Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

DOMINGO
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 8 a 10 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00

OBS 01: Nos locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas. De terça-feira a sábado 
no período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.

COMUNICADO
Comunicamos que os feirantes abaixo relacionados recolheram a taxa única de fiscalização de 
estabelecimento (TUFE) referente ao exercício 2013.

NOME DO SOLICITANTE Nº I.M Data Pgto. Valor
Amanda Marques Martins  Nicolau 517147 12/8/2013 62,63
Ana Beatriz Trovarelli 535911 04/09/2013 MEI
Aparicio Mario Rissato 56389 20/8/2013 124,65
Benedito Dezil Messias da Silva 25865 2/9/2013 105,26
Carlos Roberto Bartolomeu 532049 20/5/2013 59,20
Jeni de Aguiar Santos 509313 2/9/2013 125,25
João Carlos Basílio 532973 30/8/2013 121,36
José Luiz da Silva 534216 15/8/2013 106,55
Luciana Aparecida Nishihara 522387 29/3/2013 106,55
Marcela Razuk Beolchi 535310 26/8/2013 106,55
Nair Santos de Souza 534753 22/08/2013 106,55
Nivaldo de Oliveira Ponce 34027 06/08/2013 124,61
Ricardo Yoshinori Okama 516877 19/8/2013 124,65

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÕES: A partir 02/09/2013, portaria nº 1.485/2013, exonera, a pedido, a servidora CARLA 
SIMONE RIBAS BALDERRAMAS DEBIA, RG nº 23.982.963-3, matrícula nº 32.068, do cargo efetivo 
de Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica - Fundamental, da 
Secretaria Municipal de Educação, conforme protocolo/e-doc nº 58.322/2013.

A partir 02/09/2013, portaria nº 1.486/2013, exonera, a pedido, o servidor MURILO CADAMURO 
MAIDA, RG nº 43.463.034-2, matrícula nº 32.271, do cargo efetivo de Agente em Gestão Administrativa 
e Serviços – Auxiliar de Administração, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 
58.007/2013.

A partir 03/09/2013, portaria nº 1.487/2013, exonera, a pedido, a servidora MARIA JULIA COSTA DE 
SOUZA, RG nº 30.480.253-0, matrícula nº 31.125, do cargo efetivo de Especialista em Saúde - Médico, da 
Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 58.819/2013.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ACÚMULOS
A Prefeitura Municipal de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento de 
Recursos Humanos, em cumprimento ao disposto pelo artigo 6º da Lei Municipal nº 5.795/2009, INFORMA 
as decisões preferidas nos Requerimentos de Acúmulo de Cargos Públicos no mês de Agosto/2013:

E-DOC NOME CARGO (ANTERIOR) E 
JORNADA

CARGO PMB E 
JORNADA DECISÃO

48783/2013
Maria Luiza 

Andreazza de 
Oliveira

Especialista em Educação 
– Professora de Educação 
Básica – Fundamental - 

Emef Dirce Boemer Guedes 
de Azevedo – jornada de 25 

hs semanais

Especialista em 
Educação Adjunto - 
Professor Substituto 
de Educação Básica 

- Infantil
– Jornada de 20hs 

semanais 

Deferido

49201/2013 Benevaldo 
Camargo

Técnico de Imobilização 
Ortopédita - Hospital 

Estadual -
jornada de 36 hs semanais

Técnico em 
Saúde – Técnico 
de Imobilização 

Ortopédica - jornada 
de 36hs semanais 

Deferido

49192/2013
César Augusto 

Castro de 
Barros

USP – Hospital de 
Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais - Médico – 
jornada de 24hs semanais

Especialista em 
Saúde/Médico 
Infectologista – 
jornada de 20hs 
semanais - SMS

Deferido

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no processo 
seletivo para a função de CONSELHEIRO TUTELAR, para a realização da Prova Objetiva, nos termos 
do Edital 01/2013, de acordo com as seguintes orientações: 
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 22/09/2013 (DOMINGO), NA INSTITUIÇÃO 
TOLEDO DE ENSINO - ITE, PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05), localizada 
na PRAÇA IX DE JULHO Nº 1-51, VILA PACIFICO.
2. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário oficial 
de Brasília/DF.
3. Os candidatos deverão levar documento de identidade, em sua via original, caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis e borracha.
4. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de original da cédula 
oficial de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento 
de identificação ou carteira de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Para sua 
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).
5. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outro documento não constante deste Edital.
6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou ilegíveis.
7. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no maximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
9. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
10. A Prova terá início às 09 horas, com duração de 03 horas.
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11. O portão de entrada será fechado impreterivelmente às 08 horas e 50 minutos, não sendo 
permitida, sob nenhum pretexto a entrada de candidato após o horário estabelecido.
12. Os candidatos, ao adentrar a sala em que será aplicada a Objetiva, deverão armazenar TODOS os seus 
pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
13. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
14. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
15. O gabarito oficial e o caderno de prova serão disponibilizados no endereço eletrônico: www.bauru.
sp.gov.br.
16. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para as fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatóriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderáo utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
17. No dia designado para realização das provas, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer 
no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio com banco de dados) e 
outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta instrução 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
18. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
19. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
20. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
21. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
22. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
23. 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.
24. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Processo Seletivo.
25. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

25.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento 
da criança,  bem como o documento de identificação do acompanhante adulto (Carteira de 
Identidade R.G.), até o dia 20 (vinte) de setembro de 2.013.
25.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 20 (vinte) 
de setembro de 2.013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da Cédula de 
Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como 
seu número de inscrição. 

26. As candidatas lactantes deverão informar à Coordenação Geral, antes do início da avaliação, a 
necessidade de amamentação. Neste caso, a candidata deverá estar acompanhada de um responsável pela 
guarda da criança, devendo este ser pormenorizadamente identificado. Tal responsável deverá permanecer 
no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências 
do prédio em que será realizada a prova.
27. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
28. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.

PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05) 
SALA 107
INSCRIÇÃO NOME
0007300004 ADRIANA ANTONIA SEBASTIAO
0007300313 ADRIANA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES ZAGATTO
0007300077 ADRIANO TAVARES DE GODOY
0007300043 ADRIANO VENTURA DIAS
0007300134 ALESSANDRA COSTA SOUZA
0007300308 ALESSANDRA PAPOTI JUNQUEIRA
0007300211 ALEXANDRA LILIAN CASTANHEIRA
0007300213 ALEXANDRE PINELLI
0007300011 ALEXANDRO DE QUADROS MIRANDA
0007300056 ALINE AZEVEDO REZENDE
0007300252 ALINE FERNANDA TURCATTO
0007300272 ALINE NEVES PAEZ
0007300305 ALTINA FRANCO DE MENDONÇA DAL EVEDOVE
0007300138 AMANDA LUCI DE AQUINO SILVA
0007300024 AMANDA PRISCILA BERNARDI
0007300283 AMAURI PEREIRA DO AMARAL
0007300071 ANA CLAUDIA JURADO PEREIRA
0007300042 ANA CLÉLIA DOS SANTOS
0007300244 ANA MARIA CREMONESI

0007300091 ANA MARIA PAES SANCHES
0007300109 ANA PAULA MENEGHINE ORTEGA GOUVEA
0007300180 ANA RAFAELA MORENO DUTRA
0007300194 ANDREA KARLA ASTOLFI SILVESTRE
0007300093 ANDRESSA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA
0007300237 ANDREZA CRISTIANE FERREIRA MARTINS FERNANDES
0007300075 ANDREZA FERREIRA AULISIO
0007300185 ÂNGELA MARONI RAMOS CARDOSO
0007300135 ARIANE CRISTINA DA SILVA
0007300116 ARLETE DE OLIVEIRA RIBEIRO
0007300039 BARBARA PRADO LOSNAK
0007300223 BEATRIZ KERNBEIS LOPES DE LIMA
0007300129 BRUNA ARYEL GARCIA DE ALCANTARA
0007300231 CALMON CUSTODIO RIBEIRO
0007300217 CAMILA FERNANDES
0007300306 CAMILA FORMENTI FRANCISCO SANTOS
0007300025 CAMILA GARCIA MARQUES
0007300121 CARLA DOS SANTOS SOARES
0007300165 CARLOS MICHEL PEREIRA CALIXTO BITAR
0007300153 CARLOS RICARDO DE OLIVEIRA
0007300239 CARMEN LUCILA LOBATO DE OLIVEIRA CUSTÓDIO

PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05) 
SALA 108
INSCRIÇÃO NOME
0007300113 CAROLINA APARECIDA NEGRAO
0007300299 CAROLINE CRISTINA VIEIRA
0007300013 CLARICE MASCHIO RUBI
0007300235 CLÁUDIA IGNÊS DE OLIVEIRA
0007300259 CLAUDIO DONIZETE SEBASTIAO
0007300218 CLEUZA NUNES
0007300219 CRISTIANE GUIMARAES FERREIRA NOGUEIRA
0007300173 DANIELA CRISTINA DOS SANTOS
0007300095 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS PIMENTA
0007300057 DANIELE ZANATTA BENETTE
0007300151 DANILLO ALFREDO NEVES
0007300103 DANILO DE CAMPOS RUBIO
0007300090 DARCI NUNES
0007300280 DARIANNE APARECIDA DA SILVA
0007300200 DÉBORA ALESSANDRA PERGER RODRIGUES
0007300102 DÉBORA APARECIDA DA SILVA
0007300122 DEBORA DA SILVA PINHEIRO DE SOUZA
0007300076 DEBORAH CUNHA TEODORO
0007300190 DIEGO ALMEIDA DE SOUZA
0007300182 DIEGO BERTANHA NOVAIS
0007300007 DOROTEA APARECIDA PRUDENTE CASTILHO SILVA
0007300114 DRIELLE FAZZANI FROES
0007300312 DULCINEIA DE PAULA BRAGA DO CARMO CARVALHO
0007300295 EDELAINE MARY PINI
0007300072 EDILEINE URSINI TEODORO
0007300126 EDSON MASSANOBU ADACHI
0007300260 EDUARDO JANNONE DA SILVA
0007300085 ELAÍDIA APARECIDA DE BRITO SANTOS
0007300105 ELAINE ARAUJO MARTINS
0007300202 ELIANA REGINA MANDRUZZATTO DE ARAUJO
0007300058 ELIANE MIQUELOTO ALVARES DE ARRUDA
0007300146 ELISA APARECIDA MAGNANI
0007300031 ELISANGELA DE OLIVEIRA CARVALHO
0007300112 EMANUELLE RAFAELA CASTRO DA SILVA
0007300033 ÉRICA APARECIDA FAVARINI
0007300203 ÉRICA SANTOS RIBEIRO
0007300195 ERVALDO MÁXIMO DA SILVA
0007300274 EWERTON GOMES SEBASTIAO
0007300106 FABIANA LOPES MONDELLI GOUVEIA
0007300080 FAISSAL RAFIK SAAB
0007300296 FERNANDA ASENSIO ARIETA PREVIDELLO
0007300288 FERNANDA CRISTINA PILASTRI

PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05)
SALA 109
INSCRIÇÃO NOME
0007300303 FERNANDA DE SOUZA FERREIRA
0007300037 FERNANDA QUERINO PERNICA
0007300099 FERNANDA SORRILHA PEREIRA
0007300248 FRANCIANE APARECIDA RISSI TEIXEIRA QUATRINA
0007300021 FRANCINE CREPALDI MACHADO
0007300144 GABRIELA ANDRADE
0007300191 GIOVANA MALAVAZI DESTRO
0007300006 GIOVANNA REGINATO AVILA
0007300022 GIULIANE FERNANDA FRASCARELI PAINE
0007300132 GLAUCIA DE PAULA
0007300275 GLÁUCIA DOS SANTOS
0007300206 GRACIANE SILVA DE SOUSA VIUDES
0007300059 GRACIELLE CANAL DRAGO
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0007300100 GUILHERME ROBERTO SANTANA
0007300036 GUILHERME RODRIGUES DE MELO
0007300088 IEDA MARIA DE SOUZA
0007300176 IEDA MARIA DE SOUZA
0007300293 IGOR SALESI
0007300226 INGO GOES PEREIRA
0007300214 IRAMAIA RANAI GALLERANI
0007300301 IRANI BATISTA NUNES DOS SANTOS
0007300086 IRIS DA SILVA AMARO
0007300281 ISABEL CRISTINA BORATO DOS SANTOS
0007300012 ISABEL CRISTINA CALAZANS DE MELO
0007300078 IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
0007300193 IZABELA ANSELMO ROSA DA SILVA
0007300005 JAMILE BERNARDO DOS SANTOS ALVES
0007300066 JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA
0007300205 JANAINA DA SILVA DUTRA
0007300068 JESSICA DOS SANTOS TAVARES
0007300166 JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS NETO
0007300067 JOAO EUGENIO BERTOLUCI
0007300150 JOÃO VICTOR SMANIOTO DELLADONA
0007300055 JOÃO WELLINTON PLETTI
0007300142 JOICE FERNANDES GARCIA
0007300181 JONES DE SOUZA PEREIRA DUTRA
0007300169 JORGE LUIZ SANTOS GODOY
0007300164 JOSÉ EDUARDO DE FARIA MORANDINI
0007300023 JULIANA APARECIDA DE ASSIS
0007300225 JULIANA CRISTINA BOMFIM
0007300310 JULIANA PINTO FÉLIX

PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05) 
SALA 111
INSCRIÇÃO NOME
0007300156 JUNIA MARCIA DIAS DOS SANTOS PELISER
0007300035 KARINA DA SILVA LOPES FAIAN
0007300172 KARINA PETROVICS LIMA
0007300065 KARINE DIAS DA SILVA
0007300158 KARLA GOMES COSTA
0007300096 KATIUCIA QUENIA QUITERIO DE DEUS MARQUEZIN MARQUEZIN
0007300020 KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI
0007300282 KELEN PRISCILA SERRANO
0007300137 KELLI CRISTINA ROVANI MATARUGO
0007300044 LAIS BORRO GASPARINI
0007300018 LAISA LINCOLN MONTEIRO
0007300143 LAZARA ALESSANDRA DELIBERAL LIMA
0007300028 LÉA CRISTINA MOREIRA ALMEIDA
0007300278 LEANDRO JOSE DA SILVA
0007300133 LETICIA TIZIANEL ROSA
0007300229 LETICIA ZANARDI SILVA
0007300001 LIRIANE RIBEIRO DE CARVALHO SOUZA
0007300139 LUCIANA MARIA DE ANDRADE E SILVA
0007300262 LUCIANA MARQUES FILETI
0007300070 LUÍS EVARISTO DE LIMA
0007300009 LUIS GUSTAVO CARRER
0007300315 MARCELA LUCIANA BARBOSA
0007300187 MARCELA SANTOS CONTIN SILVEIRA
0007300291 MARCOS VINICIUS ALVES
0007300270 MARIA CRISTINA ZANIN SANTANNA
0007300285 MARIA GORETE NUNES CRUZ
0007300177 MARIA JULIA GARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
0007300314 MARIA LUCIA BROSCO CAMANFORTE
0007300017 MARIANA NUNES RISSE
0007300212 MARISA GONÇALVES GODOY PRADO
0007300030 MIGUEL CESAR APARECIDO JERONYMO DOS SANTOS
0007300279 MUNIQUE ALESSANDRA DE OLIVEIRA G. MUCHERONI
0007300130 NATALIA DE ARAUJO OLIVEIRA
0007300273 NATALIA GIMENES FAZZIO
0007300026 NATALIA SOUZA PAULINO
0007300131 NERLI DE FREITAS
0007300249 OTÁVIO BARDUZZI RODRIGUES DA COSTA
0007300111 PATRICIA ANA DIAS
0007300161 PATRICIA FRANCISCO CAPETTI
0007300175 PATRICIA MARA DUCHATSCH RIBEIRO DE SOUZA
0007300242 PAULA CRISTINA BRUNO LIMA

PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05) 
SALA 112
INSCRIÇÃO NOME
0007300073 PAULA DE CAMARGO MORATO
0007300241 PAULA VOLPE VITORINO DA SILVA
0007300227 PEDRO ZILIO ALVES
0007300271 PRISCILA ÁZER MAZOTI
0007300123 RAFAEL CAMPOS DA SILVA
0007300207 RAFAEL CUNHA CARNEIRO DE SOUZA
0007300040 RAFAEL FANHANI VERARDO

0007300034 RENATA DIAS DA SILVA ROCHA
0007300300 RENATA ZANINI OLIVATTO DE ALMEIDA
0007300184 RENATO TRÁVOLLO MELO
0007300290 ROBERTA FRANCISLAINE DE OIVEIRA
0007300179 ROGÉRIO PEDROSO DA SILVA
0007300243 ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA
0007300060 ROSANA INDIRA DE ,MATOS RODA
0007300215 ROSANGELA CAMARGO DA SILVA
0007300174 ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES
0007300104 ROSELI BARBOSA DOS SANTOS SILVA
0007300311 ROSEMBERG JÔNATAS GOMES DE SOUSA
0007300117 SANDRO LUIZ NEVES
0007300294 SANDY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
0007300048 SILVANA ALVES DOS SANTOS
0007300232 SIMONE CHEROGLU
0007300047 SOLANGE REGINA SILVA RUBIO
0007300269 SUZANA RITA DA COSTA
0007300277 TACIANA CARAMASCHI DO VALE MELLO
0007300081 TAÍSA PEREIRA DE LIMA
0007300118 TAMIRIS FERRAZ DE AGUIRRA DAMINELLO
0007300092 TATIANE CRISTINA PINTO MOURAO
0007300257 THAIS FERNANDA FARIA DE OLIVEIRA
0007300268 THAMY GAIANI NEGRÃO
0007300201 THEREZA YOSHINO
0007300309 THIAGO CARRARO
0007300140 TÍFANI LORENE MALDONADO PAIVA
0007300079 VALDELEINE RICHELMA SIVIEIRO FELIX
0007300029 VALDEMIRJERONIMO JUNIOR
0007300230 VALDOMIRO MARTINS GONÇALVES JUNIOR
0007300307 VINÍCIUS ZUIM UEHARA
0007300240 VITOR ARIEDE POLINI
0007300183 VIVIANE SCARABELO DE ARAÚJO
0007300220 WALERIA ANGELA OLDANE GEBARA
0007300127 WALTER CESAR DE OLIVEIRA
0007300002 WERIDIANA TAMIRES APARECIDA PIRES FERREIRA

Bauru, 10 de setembro de 2013.
A Comissão

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 02/2013
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 e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/
INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO CIVIL, 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 
Administração (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: 
Newton Carlos Pereira Ferro, Andrea Belli Floriano, Maria Aline Lemos Silva Thobias, Ana Cristina 
Maurício Ferreira, Déborah Sesquini de Oliveira e sob a coordenação de Sandra Marquezi Pirola 
Bezerra e Mariana Félix Bueno Belone, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 
330/2.013, 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 Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis 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 15 (quinze) de outubro de 2.013 e a data, local e 
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horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva.
8. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local oportunamente publicados no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
11. 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 DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito

Vencimen-
tos¹

Benefí-
cios²

Jornada 
Básica de 
Traba-lho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Construção 
Civil/Infraes-

trutura – 
ENGENHEI-

RO CIVIL

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Engenharia 

Civil e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Engenharia 

Arquitetura e 
Agronomia 

(CREA)

R$ 3.194,72 R$ 265,00 30 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas da Lei nº 5.975/10
Benefícios²: Vale Compra

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;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) 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 
Engenharia Civil, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente (MEC), bem como Registro 
no CREA estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o 
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
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;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. 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 aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
4. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

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 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia 02 

(dois) de setembro de 2.013 às 16h00min. do dia 20 (vinte) de setembro de 2.013, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas as 
orientações previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 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 CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO CIVIL  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 esta 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 subsequentes 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.  

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

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, 
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) Tal solicitação deverá ser enviada 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 Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) 
de setembro de 2.013.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 18 (dezoito) de outubro de 2013.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 18 
(dezoito) de outubro de 2013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
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Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.

2.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas 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. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), 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 Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 
Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) de 
setembro de 2.013.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 01 (um) de outubro de 2.013. 
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) 
setembro à 5 (cinco) de setembro de 2.013 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.
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, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. 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.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 12 (doze) de setembro de 2.013. 
9. 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.
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. 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.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº Questões Peso Caráter Dura-ção da 
Prova

Especialista 
em Construção 

Civil/Infra-
estru-tura 
– ENGE-
NHEIRO 

CIVIL 

Prova 
Objetiva

Conhecimen-tos 
Específicos 15

90
Elimina-

tório 03 horas

Informática 10

Língua 
Portuguesa 06

Matemática 05

Legislação 
Municipal 04

Análise de 
Títulos Apresentação de 

Títulos
- 10 Classifi-

catório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura/ - Engenheiro Civil será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (noventa) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 20 (vinte) de outubro de 2.013, 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. 
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não 
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elimina do concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão 
pontuados os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva.
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos 
deverão acompanhar a data, local oportunamente publicados no Diário Oficial 
do Município de Bauru.
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou 
Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Item 
c deste Capítulo.
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
330/2.013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível 
de Doutorado, na área de engenharia 
civil, devidamente registrado no órgão 
competente.

4,5 pontos 4,5 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível 
de Mestrado, na área de engenharia 
civil, devidamente registrado no órgão 
competente.

3,5 pontos 3,5 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de 
conclusão de curso de especialização em 
nível de pós graduação latu senso, com 
carga horária mínima de 360 horas-aula 
na área de engenharia civil, devidamente 
registrado no órgão competente.

2,0 pontos 2,0 pontos

j) as Declaraçõesj) os Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser 
convalidados por universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes;
k) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído 
do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na 
obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – 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 15 (quinze) de outubro de 2.013.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e entrega de Títulos, na respectiva 
data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. 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.
5. 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.

5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. 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.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, 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 XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/

Infraestrutura/ - Engenheiro Civil terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois e vinte e cinco) 
pontos a cada questão correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá 
à soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos. 
Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acerto na 
Prova Objetiva.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
5. 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 do resultado final.
6. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
7. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
8. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da 
Prova Objetiva.
c) maior pontuação obtida na análise de títulos.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Serão admitidos recursos quanto: 
  a) ao indeferimento de Inscrição como deficiente;
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) às questões das Provas e Gabaritos; 
 d) à análise de Títulos.
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 deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
9. 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.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988. 
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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;
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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 XV – 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 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 330/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO CIVIL
Participar de aspectos administrativos relacionados ao setor da construção civil do município. Acompanhar 
e fiscalizar obras realizadas por empresas privadas contratadas pela Prefeitura. Planejar, coordenar e 
supervisionar obras implementadas pela própria Prefeitura. Manter a segurança dos funcionários e civis 
durante as obras. Acompanhar a vigilância sanitária nas fiscalizações, se atentando aos aspectos da estrutura 
física dos prédios.  Receber pedidos de averiguação das condições de prédios públicos Municipais. Receber 
solicitação para realizar construções ou reformas Municipais.  Estudar a viabilidade técnica e operacional 
de empreendimentos.  Calcular o gasto médio da obra.  Analisar os materiais e funcionários necessários 
para realização da obra. Relacionar custos e benefícios envolvidos na realização da obra. 7- Averiguar 
a disponibilidade de materiais, verbas e funcionários para realização da obra. Planejar os possíveis 
imprevistos/ problemas que podem surgir durante andamento da obra.  Averiguar e discutir com superiores 
se a obra deve ser realizada pela Prefeitura ou terceirizada.  Estipular cronograma e tempo de duração da 
obra. Buscar inovações técnicas e materiais na área da construção civil. Realizar avaliações de estabilidade 
em prédios e estruturas e acessibilidade. Avaliar projetos de prédios públicos ou particulares que necessitam 
de adaptação às normas de acessibilidade (ABNT).
 Revisar e aprovar projetos particulares ou públicos de acordo com o Código de Obras e demais legislações 
de Uso e Ocupação do Solo. Divulgar e pedir orçamento para empresas sobre obras e reformas solicitadas 
pela Prefeitura.  Avaliar as propostas das empresas.  Negociar as propostas recebidas.  Informar-se 
sobre a qualidade dos materiais e serviços oferecidos pela empresa.  Avaliar estrutura física de prédios 
e acessibilidade.  Informar aos supervisores as propostas e informações sobre os serviços das empresas.  
Auxiliar os supervisores na escolha da empresa.  Auxiliar supervisores na elaboração contratual.  
Fiscalizar a qualidade dos materiais e serviços da empresa.  Exigir o cumprimento contratual, incluindo o 
cronograma da obra.  Elaborar relatórios informando o andamento da obra.  Notificar supervisores em caso 
de irregularidades.  Realizar inspeções corretivas e preventivas.  Realizar investigações e levantamentos 
técnicos.  Definir metodologia de execução da obra.  Desenvolver estudos ambientais.  Escolher e solicitar 
equipamentos, funcionários e verbas.  Controlar cronograma e orçamento da obra.  Contornar as dificuldades 
encontradas.  Realizar inspeções preventivas e corretivas.  Prezar pelo uso correto dos equipamentos.  
Delimitar a área que ocorrerá a obra, isolando- a se necessário. Realizar inspeção em prédios e locais 
públicos se houver denuncia de acidentes devido à falha/dano na construção.
 Notificar e elaborar relatórios e laudos das condições dos prédios visitados.  Realizar inspeções 
nos equipamentos e estabelecimentos.  Realizar cadastramento e licenciamento dos equipamentos e 
estabelecimentos para assessorar os órgãos da vigilância sanitária.  Compor e/ou assessorar a equipe de 
vigilância sanitária para inspeção dos serviços.  Realizar investigações e levantamentos técnicos.  Revisar e 
decidir pela aprovação de projetos. Emitir parecer técnico, laudos e avaliações, propondo soluções técnicas, 
quando necessárias. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das determinações legais propostas. Proferir 
palestras e/ou treinamentos na sua área, quando necessário.  Desenvolver pesquisas. Eventualmente auxilia 
em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO CIVIL
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Orçamento e Planejamento de Obras. 
2. Engenharia de Avaliações. 
3. Projeto de Estradas. 
4. Estruturas de Concreto Armado. 
5. Mecânica dos Solos. 
6. Estruturas de Fundações. 
7. Patologia em Edifícios. 
8. Prática da Construção Civil. 
9. Análise Estrutural – Estática. 
10. Resistência dos Materiais. 

11. Instalações Hidráulicas. 
12. Instalações Elétricas. 
13. Estruturas Metálicas e de Madeira. 
14. Pavimentação. 
15. Qualidade na Indústria da Construção Civil. 
16. Materiais de Construção Civil. 
17. Drenagem de Águas Pluviais.

LÍNGUA PORTUGUESA 
A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do candidato 
habilidades de interpretação, observadas a norma culta e conhecimento dos aspectos gramaticais da língua.
1. Compreensão e interpretação de texto – gêneros textuais literários e não literários;
2. Emprego de Vocabulário;
3. Pontuação;
4. Acentuação Gráfica – (monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, ditongos abertos, 
hiatos, verbos e acentos diferenciais);
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral;
6. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto);
7. Concordância nominal e verbal;
8. Regência Verbal e Nominal;
9. Período Simples e Período Composto;
10. Crase.

MATEMÁTICA
1. Operações com números reais. 
2. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
3. Potências e raízes. 
4. Razão e proporção. 
5. Porcentagem. 
6. Regra de três simples e composta. 
7. Média aritmética simples e ponderada. 
8. Juro simples. 
9. Equação do 1º e 2º graus. 
10. Sistema de equações do 1º grau. 
11. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
12. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
13. Raciocínio lógico. 
14. Resolução de situações-problema.

INFOMÁTICA

1. AutoCAD
1.1 Criação de Objetos Gráficos - comandos de desenho – draw;
1.2 Modificação de Objetos Gráficos - comandos de modificação – modify; 
1.3 Propriedades dos objetos e;
1.4 Dimensionamento e anotações.

2. Excel
1.2 Estrutura básica das planilhas;
1.3 Conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos;
1.3 Elaboração de tabelas e gráficos;
1.4 Uso de fórmulas e funções;
1.5 Inserção de objetos e;
1.6 Referências entre planilhas.

3. Word
1.1 Estrutura básica dos documentos;
1.2 Edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos e fontes;
1.3 Formatação de colunas;
1.4 Inserção de marcadores simbólicos e numéricos;
1.5 Controle de quebra e numeração de páginas e;
1.6 Caixas de texto.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:
1. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
2. Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1991. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_3373_regime.pdf 
3. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). 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:______________.
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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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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 por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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 2013.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/08/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
29/08/2013 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/09/2013 Abertura Inscrições
20/09/2013 Encerramento Inscrições
15/10/2013 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/10/2013 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/10/2013 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/10/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/10/2013 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de agosto de 2013.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 03 /2013
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 e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS – CONTADOR, 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 Administração 
(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: 
Everson Demarchi, Rosangela Sugako Tanaka, Maria Aparecida Pereira, Andrea Belli Floriano, 
Celio Favoni, Miguel Jose da Neves, e sob a coordenação de Karina Osti e Sandra Marquezi Pirola 
Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1162/2.013, 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), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis 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 15 (quinze) de outubro de 2.013.
8. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local oportunamente publicados no Diario 
Ofical do Muncipio de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
11. 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 DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito

Vencimen-
tos¹

Benefí-
cios²

Jornada 
Básica de 
Traba-lho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Gestão 
Adminis-
trativa e 

Serviços–
CONTA-

DOR

01

Conclusão do 
Ensino Superior em 
Ciências Contábeis  

+
Registro no 

Conselho Regional 
de Contabilidade 

(CRC)

R$ 3.194,72 R$ 265,00 40 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos Classe “C” – Internível (Lei n° 
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5.975/10)
Benefícios²: Vale Compra

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;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) 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 
Ciências Contábeis, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente, ( MEC ) bem 
como Registro no Conselho Regional de Contabilidade estando em dia com sua 
anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
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;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. 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 aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
4. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

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 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia 02 
(dois) de setembro de 2.013 às 16h00min. do dia 20 (vinte) de setembro de 2.013, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
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 GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – Contador 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 esta 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 subsequentes 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.  

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

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, 
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) Tal solicitação deverá ser enviada 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 Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) 
de setembro de 2.013.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 18 (dezoito) de outubro de 2013.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 18 
(dezoito) de outubro de 2013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 
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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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas 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. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão 
ser requeridos, ( Modelo: ANEXO IV), 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 Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 
(vinte) de setembro de 2.013.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 01(um) de outubro de 2013. 
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de 
setembro à 05 (cinco) de setembro de 2.013 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.
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, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. 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.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 12 (doze) de setembro de 2013. 
9. 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.
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. 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.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº Questões Peso Caráter Duração 
da Prova

Especialista 
em Gestão 

Administrati-
va e Serviços–

CONTA-DOR

Prova 
Objetiva

Conhecimen-
tos Específicos 20

90 Eliminatório 03 horas

Língua 
Portuguesa 08

Matemática 
Financeira 08

Informática 07

Legislação 
Tributária 07

Análise de 
Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificató-rio -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – Contador será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (noventa) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 20 (vinte) de outubro de 2.013, 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. 
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não 
elimina do concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados 
os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos 
deverão ser entregues na data horário e local oportunamente publicados no 
Diario Oficial do Municipio de Bauru;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou 
Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Item 
c deste Capítulo;
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
1162/2013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Doutorado na área 
de Ciências Contábeis, devidamente registrado no 
órgão competente.

6,0 pontos 6,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado na área 
de Ciências Contábeis, devidamente registrado no 
órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos
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Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrado, de curso de especialização em nível 
de pós graduação latu senso, com carga horária 
mínima de 360 horas-aula na área de Ciências 
Contábeis .

1,0 ponto 1,0 ponto

j) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser 
convalidados por universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes;
k) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído 
do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na 
obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – 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 15 (quinze) de outubro de 2.013.
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e entrega de Títulos, na respectiva 
data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. 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.
5. 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.

5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. 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.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, 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 XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Administrativa e 
Serviços- Contador terá caráter eliminatório, atribuindo-se 1,8 (um ponto e oito décimos) a cada questão 
correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá a soma do número 
de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos. Será considerado 
aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acerto na Prova Objetiva.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
5. 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 do resultado final.
6. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
7. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
8. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da 
Prova Objetiva.
c) maior pontuação obtida na análise de títulos.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Serão admitidos recursos quanto: 
 a) ao indeferimento de Inscrição como deficiente;

 b) ao indeferimento de isenção da Taxa de Inscrição;
  c) às questões das Provas e Gabaritos; 
  d) á analise de Títulos.
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 deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
9. 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.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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 XV – 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 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1162/2.013

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – CONTADOR
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Realizar procedimentos contábeis como, por exemplo, receitas, balanços, finanças, lançamentos. Prestar 
informações contábeis despesas, orçamentos, etc.. Administrar os tributos da organização. Realizar 
atividades de supervisão, coordenação ou execução relativas à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e perícias contábeis, de balancetes, balanço 
e demonstrações contábeis. Elaborar, implantar, fiscalizar a aplicação de plano de contas. Realizar 
tomada de contas. Examinar processos e emitir pareceres conclusivos. Colaborar na elaboração de 
estatística econômica e financeira do órgão e fornecer dados estatísticos de suas atividades. Acompanhar 
execução orçamentária. Proceder à análise e avaliação das auditorias realizadas. Orientar, sob o ponto de 
vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da União. Conferir os dados contábeis mensais da 
Administração Direta, Indireta e Legislativo Consolidados. Conferir mensalmente os procedimentos da 
execução orçamentária e financeira da Administração Direta. Acompanhar mensalmente a conferência dos 
procedimentos da execução orçamentária e financeira da Administração Direta. Elaborar, encaminhar e 
acompanhar os índices de Aplicação no Ensino e Saúde. Elaborar e publicar os dados contábeis mensais, 
bimestrais, trimestrais e quadrimestrais em atendimento às legislações vigentes. Elaborar e encaminhar 
as Prestações de Contas Anual ao TCESP e Câmara. Proceder os cálculos mensais dos encargos sociais. 
Esclarecer dúvidas e/ ou orientar quanto aos procedimentos contábeis legais. Prestar informações e emitir 
documentos contábeis,quando solicitados. Orientar o preparo da prestação de contas. Elaborar e encaminhar 
as informações referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional. Elaborar rotinas contábeis, financeiras e orçamentárias. 
Planejar, organizar, coordenar e executar atividades contábeis. Participar na elaboração do orçamento-
programa. Supervisionar o registro de operações contábeis e levantamento de balanço e balancetes 
patrimoniais, econômicos e financeiros. Supervisionar e coordenar trabalhos de auditoria. Coordenar ou 
executar o cumprimento dos prazos de entrega em atendimento à Legislação vigente. Desempenhar outras 
tarefas de supervisão, quando necessário.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – CONTADOR

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Contabilidade Geral: 
1. Conceitos e princípios fundamentais de contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC); 
2. Campo de aplicação da Contabilidade; 
3. Usuários das informações da contabilidade;
4. Contas, grupos de contas e estrutura do Plano de Contas; 
5. Escrituração contábil e livros obrigatórios por lei;
6.  Demonstrativos contábeis exigidos por lei; 
7. Componentes patrimoniais; 
8. Estrutura e elaboração do Balanço Patrimonial; 
9. Apuração do resultado do exercício.

Contabilidade Pública:  
1. Normas Contábeis Brasileiras para o Setor Público; 
2. Patrimônio Público e suas Variações; 
3. Ativo e Passivo na Contabilidade Pública; 
4. Despesas e Receitas no Setor Público;

Gestão Financeira e Orçamentária: 
1. Administração Pública; 
2. Orçamento Público; 
3. Planejamento Orçamentário; 
4. Ciclo Orçamentário; 
5. Programação Financeira; 
6. Receitas e Despesas Orçamentárias.

Referências:
1. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l4320compilado.htm
2. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Disponível em:
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/leg_contabilidade.asp
3. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - 5a. Edição. Disponível em:
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/responsabilidade-fiscal/contabilidade-publica/manuais-de-
contabilidade-publica
4. Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF - 5a. Edição. Disponível em: 
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/MDF_5edicao.pdf

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Parte Especial do Decreto nº 10.645 de 10 de abril de 2008 (arts. 323 a 624):
1. DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
1.1. DA ESTRUTURA
1.2. DOS IMPOSTOS 
1.2.1. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA
1.2.1.1. Da Incidência;
1.2.1.2. Do Cálculo do Imposto Predial Urbano.
1.2.2. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA
1.2.2.1. Da Incidência;
1.2.2.2 - Do Cálculo do Imposto Territorial Urbano.
1.2.3.- DAS DISPOSIÇÕES COMUNS RELATIVAS AOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO

1.2.3.1 - Do Valor Venal Do Sujeito Passivo;
1.2.3.2 - Do Lançamento e da Arrecadação;
1.2.3.3 - Dos Imóveis objeto de Desapropriação ou Apossamento Administrativo;
1.2.3.4 - Das Isenções e Dos Descontos.
1.2.4 - DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1.2.4.1 - Da Incidência e dos Sujeitos da Obrigação;
1.2.4.2 - Dos Elementos Quantitativos:
 - Da Estimativa;
 - Do Arbitramento;
 - Da Construção Civil;
 - Dos Serviços de Diversões Públicas, Lazer, Entretenimento e Congêneres.
1.2.4.3 - Do Lançamento e Do Recolhimento;
1.2.4.4 - Dos Deveres Instrumentais Tributários:
 - Das Notas Fiscais de Serviços;
 - Da Escrituração Eletrônica das Notas Fiscais de Serviços;
 - Das Normas Comuns aos Documentos Fiscais.
1.2.4.5 - Das Infrações e Penalidades;
1.2.4.6 - Das Isenções e Dos Descontos;
1.2.4.7 - Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte inscritas no Simples Nacional;
1.2.5 - DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS, A QUALQUER TÍTULO, POR 
ATO ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS, POR NATUREZA OU ACESSÃO FÍSICA, DE DIREITOS 
REAIS INCIDENTES, EXCETO OS DE GARANTIA, BEM COMO CESSÃO DE DIREITOS À SUA 
AQUISIÇÃO – ITBI
1.2.5.1 - Da Incidência;
1.2.5.2 - Da Não-Incidência e da Isenção;
1.2.5.3 - Dos Contribuintes e Responsáveis;
1.2.5.4 - Do Lançamento;
1.2.5.5 - Do Cálculo;
1.2.5.6 - Do Pagamento;
1.2.5.7 - Das Obrigações dos Tabeliães e Demais Serventuários de Ofício;
1.2.5.8 - Do Arbitramento;
1.2.5.9 - Da Guia de Recolhimento;
1.2.5.10 - Das Infrações e Penalidades.
1.3 - DAS TAXAS • DA INCIDÊNCIA E DAS MODALIDADES 
1.3.1 - DAS TAXAS DE LICENÇA
1.3.1.1 - Das Disposições Gerais:
1.3.1.2 - Da Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimento ou para 
Prestação de Serviços;
1.3.1.3 - Da Taxa de Licença para o Exercício de Comércio Eventual ou Ambulante;
1.3.1.4 - Da Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares;
1.3.1.5 - Da Taxa de Licença para Execução de Arruamento e Loteamentos de Terrenos Particulares;
1.3.1.6 - Da Taxa de Fiscalização de Publicidade e Anúncios;
1.3.1.7 - Da Taxa de Licença para Ocupação nas Vias e Logradouros Públicos;
1.3.1.8 - Da Taxa de Renovação da Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento de 
Produção, Comércio, Indústria ou Prestação de Serviços de Qualquer Natureza;
1.3.1.9 - Das Isenções.
2 - DAS TAXAS DE EXPEDIENTE E DE SERVIÇOS DIVERSOS
2.1 - Da Taxa de Expediente:
2.2 -I Da Taxa de Serviços Diversos.
3 - DA TAXA DE SERVIÇOS URBANOS
3.1 - Da Taxa de Extinção de Formigueiros;
3.2 - Da Taxa de Capinação e Limpeza de Terrenos Baldios, Quintais de Casas Desocupadas ou Abandonadas 
bem como Obras Abandonadas;
3.3 - Da Taxa de Matrícula de Animais e Vacinação de Cães:
 Da Incidência;
 Do Pagamento;
 Da Taxa de Serviços de Bombeiros;
 Da Taxa de Ocupação e Uso de Área do Calçadão;
4 - DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
4.1 - DA INCIDÊNCIA
4.2 - DO SUJEITO PASSIVO
4.3 - DO CÁLCULO
4.4 - DO LANÇAMENTO
4.5 - DO PLANO COMUNITÁRIO DE MELHORIAS
4.6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DAS ISENÇÕES
5 - DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_financas/legislacao_arquivos/bauru_
consolidacao_2008.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação e compreensão de texto; 
2. Questões gerais sobre morfologia; 
3. Análise sintática (período simples / período composto / verbos de ligação / verbo transitivo / verbo 
intransitivo / objeto direto / objeto indireto); 
4. Pontuação; 
5. Regência Nominal e Regência Verbal; 
6. Concordância Nominal e Concordância Verbal; 
7. Conjunção Verbal; 
8. Crase.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.
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MATEMATICA 
1. Juros simples e composto; 
2. Taxa Nominal, Efetiva, Equivalente e Proporcional; 
3. Valor do dinheiro no tempo; 
4. Série Uniforme; 
5. Equivalência de Fluxo de Caixa; 
6. Sistemas de Amortização.

INFORMÁTICA:
1. Histórico da informática.
2. Sistema de informação, definição e componentes.
3. Unidades de medida utilizadas na informática.
4. Hardware, software e peopleware.
5. Básico de Word e Excel 2007.
6. Formatando caracteres: fonte, cor, tamanho, alinhamento, espaçamento, bordas e celulas.
7. Fórmulas básicas do Excel: Função SE, Soma, AutoSoma, Referências, Média, Formatação condicional.
8. Movendo partes do documento.
9. Copiando partes do documento.
10. Conhecimentos como usuário de sistemas na informática.

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 ________________,inscrito sob número 
____________________no concurso público para o cargo de __________________________________
__________ 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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 por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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 2013.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/08/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
29/08/2013 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/09/2013 Abertura Inscrições
20/09/2013 Encerramento Inscrições
15/10/2013 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/10/2013 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/10/2013 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/10/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/10/2013 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de agosto de 2.013
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 04 /2013
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 e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS – RELAÇÕES PÚBLICAS, 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 Administração 
(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: 
Marcelo da Silva, Jéssica de Cássia Rossi, Donizete do Carmo dos Santos, Yara Moraes Rapini Zalaf, 
Tamara de Souza Brandão Guaraldo e Andrea Belli Floriano, sob a coordenação de Mariana Félix 
Bueno Belone e Déborah Sesquini de Oliveira, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 
1.161/2.013, 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 
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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), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis 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 15 (quinze) de outubro de 2.013.
8. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local oportunamente publicados no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
11. 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 DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito

Vencimen-
tos¹

Benefí-
cios²

Jornada 
Básica de 
Traba-lho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Gestão 

Administrativa 
e Serviços–

RELAÇÕES 
PÚBLICAS

01

Conclusão do 
Ensino Superior 
em Relações 
Públicas e registro 
no Conselho 
Regional de 
Relações Públicas

OU
Conclusão em 
C o m u n i c a ç ã o 
Social com 
Habilitação em 
Relações Públicas 
e registro no 
C o n s e l h o 
Regional de 
Relações Públicas

R$ 2.366,46 R$ 265,00 40 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos Classe “C” (Lei n° 5.975/10)
Benefícios²: Vale Compra

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;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) 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 
Relações Públicas ou Conclusão em Comunicação Social com Habilitação em 
Relações Públicas, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial 
ou Particular, devidamente registrado no órgão competente – MEC bem como 
registro no Conselho Regional de Relações Públicas – Resolução Normativa n° 43 
do CONFERP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o 
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
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;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:

a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. 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 aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
4. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

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 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia 02 
(dois) de setembro de 2.013 às 16h00min. do dia 20 (vinte) de setembro de 2.013, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
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 GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – RELAÇÕES PÚBLICAS 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 esta 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 subsequentes 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.  

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

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, 
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) Tal solicitação deverá ser enviada 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 Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) 
de setembro de 2.013.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
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do solicitado.
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 18 (dezoito) de outubro de 2013.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 18 
(dezoito) de outubro de 2013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas 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. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), 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 Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 
Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) de 
setembro de 2.013.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 01 (um) de outubro de 2.013. 
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de 
setembro a 05 (cinco) de setembro de 2.013 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.
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, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. 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.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 12 (doze) de setembro de 2.013. 
9. 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. 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. 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.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
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Cargo Provas Nº Questões Peso Caráter Duração 
da Prova

Especialista 
em Gestão 

Administra-
tiva e 

Serviços–
RELAÇÕES 
PÚBLICAS

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório 03 horas

Língua 
Portuguesa 08

Legislação 
Municipal 06

Inglês 08

Atualidades 08

Análise de 
Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificató-rio -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – RELAÇÕES PÚBLICAS será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos 
termos abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (noventa) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 20 (vinte) de outubro de 2.013, 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. 
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não 
elimina do concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados 
os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos 
deverão ser entregues na data horário e local oportunamente publicados no 
Diário Oficial do Município de Bauru.
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou 
Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Item 
c deste Capítulo;
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
1.161/2.013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

 

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Doutorado na área 
de Relações Públicas, devidamente registrado no 
órgão competente.

6,0 pontos 6,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado na área 
de Relações Públicas, devidamente registrado no 
órgão competente. 3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrado, de curso de especialização em nível 
de pós graduação latu senso, com carga horária 
mínima de 360 horas-aula na área de Relações 
Públicas, devidamente registrado no órgão 
competente

1,0 ponto 1,0 ponto

j) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser 
convalidados por universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes;
k) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído 
do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na 
obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – 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 15 (quinze) de outubro de 2.013.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e entrega de Títulos, na respectiva 
data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. 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.
5. 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.

5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. 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.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, 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 XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – RELAÇÕES PÚBLICAS terá caráter eliminatório, atribuindo-se 1,8 (um ponto e 
oito décimos) a cada questão correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final 
corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na 
Análise de Títulos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de acerto na Prova Objetiva.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
5. 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 do resultado final.
6. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
7. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
8. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da 
Prova Objetiva.
c) maior pontuação obtida na análise de títulos.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Serão admitidos recursos quanto: 
 a) ao indeferimento de Inscrição como Deficiente; 
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) às questões das Provas e Gabaritos; 

d) à Análise de Títulos.
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 deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
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anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos 
termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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 XV – 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 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.161/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – RELAÇÕES PÚBLICAS
Formular estratégias de projetos. Pesquisar quadro econômico, político, social e cultural. Desenvolver 
campanhas, propagandas e promoções. Implantar ações de relações públicas e assessoria de imprensa. 
- Definir necessidade dos setores; Delinear diretrizes de projetos; Planejar mídia de projetos; Realizar 
previsão orçamento dos projetos; Acompanhar execução de projetos; Determinar critérios e instrumentos 
de levantamento de dados; Levantar dados estatísticos e informativos; Executar pesquisa qualitativa e 
quantitativa; Tabular dados; Mensurar demandas da população; Identificar público alvo de ações; Contribuir 
na concepção do layout de campanhas; Organizar eventos externos (programas, campanhas, recepções, 
entre outros); Interagir com as Secretarias na realização de eventos internos; Elaborar o planejamento do 
protocolo cerimonial dos diversos eventos da Prefeitura; Elaborar relatórios de eventos; Criar material para 
mídia impressa e eletrônica (release, artigos, notas e comunicados, folhetos, mala direta e demais materiais 
publicitários); Selecionar e divulgar material para a imprensa; Manter relacionamento com a imprensa local, 
entidades e empresas; Criar, implantar e avaliar programas de Comunicação interna e externa; Formular 
política de administração de crise; Divulgar para o público externo as ações desenvolvidas pela Prefeitura; 
Promover contatos com o público externo, prestando informações de interesse coletivo; Zelar pela correta 
aplicação da marca e do conceito do governo; Definir as prioridades de propaganda do governo, com base 
em estudos e demandas das Secretarias; Acompanhar a agenda externa e interna do Prefeito; Elaborar e 
manter atualizada a lista de autoridades do Governo e da Prefeitura; Recepcionar autoridades.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – RELAÇÕES PÚBLICAS
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO:
1. Conceitos, objetivos, modelos e meios; 

2. Teorias da Comunicação e Comunicação Comparada; 
3. Veículos de mídia como sistemas sociais; 
4. Efeitos da comunicação de massa; 
5. A mídia na sociedade contemporânea; 
6. Componentes fundamentais da comunicação de massa; 
7. Produção de sentido, enunciação e discurso na comunicação.

RELAÇÕES PÚBLICAS:
1. Conceitos, objetivos, funções, história e produtos; 
2. Comunicação pública; comunicação e opinião pública; 
3. Comunicação e terceiro setor; 
4. Imprensa e interesse público; 
5. Comunicação na administração pública; 
6. Comunicação empresarial/comunicação institucional: 

6.1 conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento, técnicas; 
6.2. Categorias, veículos e tipos; 
6.3. Áreas e programas do sistema de comunicação; 
6.4. Características das publicações institucionais; 
6.5. A notícia de empresa e o sistema de comunicação; 
6.6. Planejamento da comunicação impressa; 
6.7. Administração de conflitos; 
6.8. Relações públicas e o cidadão;
6.9. Pesquisas de Opinião Pública qualitativa e quantitativa; 
6.10. Marketing institucional; 

7. Comunicação Organizacional integrada: 
7.1. gerenciamento de imagem, questões públicas, comunicação simbólica e crises empresariais, imagem 
empresarial, cotidiano empresarial, processos de comunicação, planejamento estratégico, questões 
públicas, comunicação de risco, issue management e comunicação ecosófica; 
7.2. Organização de Eventos: eventos estratégicos, planejamento e gestão de eventos, tipos de eventos; 
cerimonial e protocolo. 

8. Assessoria de Imprensa: conceitos, conduta ética, estrutura, técnicas de redação, entrevistas coletivas, 
mailing list e processos de distribuição, press kit; house organs; press release (relise); clipping. 
9. Redes Sociais Virtuais: conceitos, características e tipos, planejamento, monitoramento, métricas e 
gerenciamento.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação e compreensão de texto.
2. Questões gerais sobre morfologia. 
3. Análise sintática (período simples / período composto / verbos de ligação / verbo transitivo / verbo 
intransitivo / objeto direto / objeto indireto).
4. Pontuação.
5. Regência Nominal e Regência Verbal – Concordância Nominal e Concordância Verbal
6. Conjunção Verbal.  
7. Crase.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
2. Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1991. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_3373_regime.pdf
3. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 

INGLÊS
1. Pronomes Pessoais.
2. Adjetivos e Pronomes possessivos.
3. Pronomes reflexivos.
4. Tempos verbais (Presente Simples, Presente Contínuo e Presente Perfeito, Passado Simples – Verbos 
regulares e Irregulares, Futuro).
5. Verbos anômalos.
6. Preposições.
7. Some/ Any e seus derivados.
8. Comparativo e Superlativo.
9. Wh – questions.
10. Interpretação de textos.
11. Estruturas básicas de diálogos (cumprimentos, apresentações, saudações e situações sociais e 
corporativas).

ATUALIDADES
1. Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011).
2. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
3. Blocos Econômicos e Globalização. 

ANEXO III 
MODELO RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) da Cédula 
de Identidade RG nº _____________________, inscrito no CPF nº ________________ e no Concurso 
Público promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo de ______________________
______________________ sob nº ____________________, regulado pelo Edital nº ______, 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) ______________.
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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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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 por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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 2013.

__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)

(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/08/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
29/08/2013 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/09/2013 Abertura Inscrições
20/09/2013 Encerramento Inscrições
15/10/2013 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/10/2013 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/10/2013 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/10/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/10/2013 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de agosto de 2.013
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 05 /2013
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 de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE – MOTORISTA, 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 Administração 
(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: 
Waldecir Antônio José da Cunha, Mário Rossi Neto, Paulo Roberto de Freitas, Andrea Belli Floriano, 
Donizete do Carmo dos Santos e Maria Aline Lemos Silva Thobias, sob a coordenação de Karina Osti e 
Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1.163/2.013, 
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), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais di   sposições legais aplicáveis 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 15 (quinze) de outubro de 2.013.
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 DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito

Vencimen-
tos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Traba-lho

Valor 
Inscrição

Agente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte –

MOTORIS-TA

04

Conclusão do 
Ensino Médio 

E
Carteira 

Nacional de 
Habilitação 

– CNH - 
Categoria “D”

R$ 1.149,80 R$ 463,00 40 horas / 
semanais R$ 20,00
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Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial B1/Grade dos Agentes Classe “B” (Lei n° 5.975/10), alterada pela Lei 
n° 6.145/11
Benefícios²: Vale Compra (R$ 265,00) + Vale Refeição (R$ 198,00)

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;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) 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 - MEC, bem como Carteira Nacional de Habilitação 
– CNH – Categoria “D”) e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 

f.1) Na data da posse o candidato não poderá possuir pontuação na Carteira   
de Habilitação. 

g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
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;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. 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 aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
4. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

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 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia 02 
(dois) de setembro de 2.013 às 16h00min. do dia 20 (vinte) de setembro de 2.013, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
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 - MOTORISTA 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 esta 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 subsequentes 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.  

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

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, 
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) Tal solicitação deverá ser enviada 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 Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) 
de setembro de 2.013.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 18 (dezoito) de outubro de 2013.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 18 
(dezoito) de outubro de 2013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.
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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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas 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. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), 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 Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 
Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de setembro de 2.013 a 20 (vinte) de 
setembro de 2.013.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 01 (um) de outubro de 2.013.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 02 (dois) de 
setembro à 05 (cinco) de setembro de 2.013 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.
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, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. 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.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 12  (doze) de setembro de 2.013.
9. 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. 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. 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.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 

classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº Questões Peso Caráter Duração 
da Prova

Agente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte -

MOTORISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

50 Eliminatório 03 horasLíngua Portuguesa 07

Matemática 07

Legislação 
Municipal 06

Prova 
Prática

Buscará aferir 
a habilidade do 
candidato em 
direção veicular 
(veículos de 
pequeno, médio 
e grande porte), 
atentando para as 
normas nacionais 
de trânsito, afim 
de averiguar se 
o candidato está 
apto a exercer 
satisfatoriamente 
a sua função. 
Serão aferidas 
pontuações, aos 
candidatos que 
apresentarem na 
data designada 
para a realização 
da prova prática 
os certificados 
de condutor de 
veículos de: 
e m e r g ê n c i a , 
transporte coletivo 
de passageiros, 
transporte escolar 
e de carga de 
produtos perigosos.

- 50 Eliminatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente de Manutenção, Conservação 
e Transporte - MOTORISTA será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos abaixo 
descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 50 (cinquenta) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 20 (vinte) de outubro de 2.013, será composta por 40 
(quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando 
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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, sendo habilitados 
nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: A Prova Prática, de caráter eliminatório, valendo 50 (cinquenta) 
pontos, buscará aferir a habilidade do candidato em direção veicular (veículos de pequeno, 
médio e grande porte), atentando para as normas nacionais de trânsito, afim de averiguar se 
o candidato está apto a exercer satisfatoriamente a sua função. Serão aferidas pontuações, aos 
candidatos que apresentarem na data designada para a realização da prova prática os certificados 
de condutor de veículos de: emergência, transporte coletivo de passageiros, transporte escolar 
e de carga de produtos perigosos. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática 
os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 400 (quatrocentos) 
primeiros colocados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 15 (quinze) de outubro de 2.013.   
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados oportunamente 
através de Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e Prova Prática, nas respectivas datas, 
locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no Diário Oficial de Bauru.
4. 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 e 
Prova Prática.
5. 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.

5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. 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.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, 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 XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte - MOTORISTA terá caráter eliminatório, atribuindo-se 1,25 (um ponto e vinte e cinco 
décimos) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – MOTORISTA terá caráter Eliminatório. A nota final corresponderá a soma do número 
de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Prova Prática. ficando aprovado 
no concurso público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento. Serão convocados para realização da Prova II - Prova Prática os 400 (quatrocentos) 
primeiros classificados na Prova I - Prova Objetiva.
    2.1 Em caso de igualdade de pontuação na 400ª classificação, serão convocados para a 

prova prática. 
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Prova Prática, 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 do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior nota na Prova Prática;
c) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da 
Prova Objetiva.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Serão admitidos recursos quanto: 
                  a) ao indeferimento de Inscrição como Deficiente; 
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) às questões das Provas e Gabaritos; 
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 deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
9. 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.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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 XV – 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 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.163/2.013.
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA
Dirigir veículos. Checar o painel de controle do veículo, utilizando todos os acessórios necessários para 
sinalização no trânsito. Ajustar banco do motorista e retrovisores para que fiquem adequados ao uso. 
Atentar-se para sinalizações, respeitá-las e manter-se atualizado quanto à legislação e normas de trânsito. 
Estacionar o veículo em locais seguros e adequados. Respeitar os limites de velocidade. Respeitar os 
pedestres. Verificar as condições climáticas, utilizando os equipamentos de segurança do veículo adequados 
de acordo com o clima e temperatura. Atentar-se para as próprias condições de saúde antes de guiar o 
veículo. Guardar os veículos em local adequado. Realizar a sinalização do local em que a viatura estiver 
estacionada (cone/faixas) ou a área em que os servidores estiverem trabalhando. Verificar condições de 
funcionamento do veículo. Checar indicações do painel de controle do veículo, constatando possíveis 
alterações e tomando medidas adequadas para sua utilização. Verificar as condições do veículo para a 
circulação. Dirigir-se ao local responsável pela manutenção do veículo, quando necessário ou de acordo com 
a freqüência estabelecida pela secretaria.Verificar nível de combustível, água e óleo. Verificar a calibragem 
dos pneus. Conservar a organização e higienização dos ambientes internos e externos do veículo. Observar 
constantemente dispositivos elétricos. Checar equipamentos de segurança como cintos, validade de 
extintores de incêndio, limpadores de pára-brisa, lanternas etc. Checar instrumentos de primeiros socorros 
existentes no veículo. Comunicar imediatamente o superior no caso de qualquer irregularidade com o 
veículo. Transportar pessoas e cargas. Levar e buscar documentos, malotes e/ou publicações, efetuando 
seu protocolo de recebimento ou entrega. Entregar com o caminhão ou perua materiais de escritório, 
de obras, equipamentos, alimentos, entre outros. Guiar ambulâncias, conforme o departamento ao qual 
pertence. De acordo com o departamento, também transportar cozinheiras para secretarias ou a escolas. 
Transportar funcionários como assistentes sociais, agentes de saúde, mirins, nos horários de expediente, 
para o desempenho de suas funções. Anotar nas fichas das viaturas os horários de saída e chegada do 
veículo e os percursos realizados no dia.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Sistema Nacional de Transito
2. Normas gerais de circulação e conduta
3. Pedestres e condutores de veículos não motorizados
4. Sinalização de transito
5. Engenharia de trafego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo
6. Classificação e tipos de veículos
7. Carteira Nacional de Habilitação
8. Infrações de transito e suas penalidades
9. Medidas administrativas
10. Processo administrativo
11. Crimes de trânsito
12. Anexos I e II do Codigo de Transito Brasileiro
13. Resoluções do CONTRAN pertinentes à legislação de transito

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão de texto
2. Emprego de Vocabulário
3. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
4. Uso do verbo
5. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto)
6. Concordância nominal e verbal
7. Período Simples e Período Composto
8. Pontuação
9. Vocabulário
10. Gêneros Textuais
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Operações com números reais. 
2. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
3. Potências e raízes. 
4. Razão e proporção. 
5. Porcentagem. 
6. Regra de três simples e composta. 
7. Média aritmética simples e ponderada. 
8. Juro simples. 
9. Equação do 1º e 2º graus. 
10. Sistema de equações do 1º grau. 
11. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
12. Sistemas de medidas usuais. 
13. Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, de superfície, de capacidade, de volume e de tempo. 
14. Progressões: aritmética e geométrica. 
15. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem; permutações simples; arranjos simples e 
combinações simples. 
16. Resolução de situações-problema. 
17. Raciocínio lógico.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
2. Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1991. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_3373_regime.pdf
3. Lei Municipal nº 3781, de 21 de outubro de 1994. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
4. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). 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 ________________,inscrito sob número 
____________________no concurso público para o cargo de __________________________________
__________ 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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 por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
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ANEXO V
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 2013.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/08/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
20/08/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
29/08/2013 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/09/2013 Abertura Inscrições
20/09/2013 Encerramento Inscrições
15/10/2013 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/10/2013 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/10/2013 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/10/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/10/2013 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de agosto de 2013.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PALESTRA: “BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME  PREVIDENCIÁRIO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS – ASPECTOS GERAIS”

Ementa: Aposentadoria por tempo de contribuição; Aposentadoria por idade; Aposentadoria por invalidez; 
Aposentadoria compulsória; Pensão por morte; Auxílio-doença; Salário-família; Salário-maternidade; 
Auxílio-reclusão.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Datas e horários: 17/09/2013 – as 08h        
Carga horária: 04 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Marcos Rios da Silva
Inscrições: das 8:00hs do dia 09/09/2013 as 12:00hs do dia 16/09/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “ENVELHECIMENTO BEM SUCEDIDO”
Ementa: Conceito de Envelhecimento bem sucedido e Indicadores de Sucesso; reflexão sobre o tema; 
visão humanista e visão geral sobre o envelhecimento.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Datas e horários: 17/09/2013 – às 15h        
Carga horária: 01 hora e 30 minutos
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Gislaine Aude Fantini.
Psicóloga; Especialista em Métodos e Técnicas Psicoterapêuticas Numa Abordagem Existencial 
Humanista; Mestre em Saúde Coletiva. 
Inscrições: das 8:00hs do dia 10/09/2013 as 12:00hs do dia 17/09/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO

PALESTRA: “LABORANDO E APOSENTANDO”
Ementa: Uma abordagem acerca da vida de trabalho do servidor chegando  a aposentação. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrados na Lei n° 5975/10.
Datas e horários:  18/09/2013 – as 13h30        
Carga horária: 04 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Gilson Gimenes Campos
Inscrições: das 8:00hs do dia 09/09/2013 as 12:00hs do dia 17/09/2013, no site www.bauru.sp.gov.br

•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP – APOSENTADORIA 
ESPECIAL”

Ementa: - Descrever os critérios utilizados em situações em que as condições prejudiciais à saúde ou 
à integridade física ensejam direito à aposentadoria especial e esclarecer os critérios utilizados para 
preenchimento do PPP.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de: Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e 
Médico do trabalho, enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Datas e horários:  19/09/2013 – as 09h        
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 30
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Maurício Neves Fernandes
Inscrições: das 8:00hs do dia 09/09/2013 as 12:00hs do dia 18/09/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “CEFALÉIA NO TRABALHO”
Ementa: Introdução; histórico; epidemiologia; tipos/classificação; abordagem clínica (diagnóstico e 
tratamento); conclusão. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de: Assistente Social, Psicólogo e Médico do Trabalho, enquadrados na Lei n° 
5975/10. 
Datas e horários:  25/09/2013 – as 19h        
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: NAPEM, Av. Duque de Caxias, 11-38
Palestrante: Plínio Ferraz
Inscrições: das 8:00hs do dia 12/09/2013 as 12:00hs do dia 24/09/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.662 /2012 - PROCESSO 62.939/2.011 - 
CONVENENTE: Município de Bauru - CONVENIADA: FUNDAÇÃO TOLEDO - OBJETO As partes 
resolvem alterar os valores estabelecidos no item 4.1 da Cláusula Quarta  do convênio original,  conforme se 
segue:CLÁUSULA QUARTA– dos Recursos  Financeiros  4.1 O Município – SEBES, através do FMDCA 
destinará o valor total de R$ 241.903,00 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e três reais) Programa 
de Trabalho 08.244.0022.2054, Ficha 405 (auxilio) para a finalização do  Projeto “Adequação do prédio 
inacabado e novas instalações do CITE – Centro de Interação Social para crianças de 05 anos e 06 meses 
a 14 anos”,  no imóvel  da Rua Lázaro Cleto, 1-43, Parque Santa Cândidas, em conta aberta em Banco 
Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos  recebidos, comprovados em 
extratos bancários a ser pago em parcela única,  no valor de R$ 16.903,00 (dezesseis mil, novecentos 
e três reais). - ASSINATURA: 27/08/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEII Jardim Ivone, convoca os associados da APM a comparecerem á Assembléia 
Geral para retificação e ratificação da eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal ocorrida aos 23 dias do mês de setembro de 2013, segunda feira, na sede da entidade, 
sito á Avenida Frederico Pagani, nº 3-75, Quinta da Bela Olinda,CEP: 17023-630. A primeira chamada será 
ás 15h30'. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda 
chamada, no mesmo local e data ás 16h00

Republicado por ter saído com incorreções
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEII Maria Helena Piçolato Amantini, convoca os associados da APM a 

comparecerem à Assembléia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 26 de setembro de 2013 ,quinta-feira,às 16:00 
horas em sua sede ,sito à Rua Tomaz Bosco,quadra I,Jardim Ouro Verde.Não havendo o comparecimento de 
mais da metade dos associados,convocamos ,em segunda chamada,às 16:30 minutos,no mesmo local e data

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEI Floripes Silveira de Souza convoca os associados da APM a comparecerem 

à Assembleia Geral para eleição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal. A primeira chamada será no dia 24 de setembro de 2013, terça-feira, às 08h, em sua sede, 
localizada na Rua João Guedes nº 1-80, Edson Francisco da Silva, nesta cidade de Bauru. Não havando o 
comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 08h30min.,no 
mesmo local e data.

      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

NOTIFICAÇÃO 35/2013

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.

30/08/2013 FPM 952.425,89
30/08/2013 LEI KANDIR 70.189,61
30/08/2013 ITR 85,58
02/09/2013 PROG. M. C. M. V - RES. EUCALIPTOS 7.472,50
02/09/2013 PROG. M. C. M. V - MIRANTE DA COLINA 4.659,00
02/09/2013 MERENDA – FUNDAMENTAL REGULAR 642.250,00
02/09/2013 MERENDA – FUNDAMENTAL INTEGRAL 33.800,00
02/09/2013 MERENDA – ENSINO MÉDIO 327.700,00
02/09/2013 MERENDA – JOVEM E ADULTA 147.100,00
03/09/2013 FUNDEB 1.111.357,26
03/09/2013 ISS SIMPLES 37.669,03
03/09/2013 IPI 12.280,84
03/09/2013 ROYALTIES 8.251,68
03/09/2013 PNAE ENSINO MÉDIO 79.754,00
03/09/2013 PNAE PRÉ ESCOLA 80.880,00
03/09/2013 PNAE ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO 6.540,00
03/09/2013 PNAE EJA 8.418,00
03/09/2013 PNAE CRECHE 117.840,00
03/09/2013 PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 214.822,00
04/09/2013 IGD – BOLSA FAMILIA 38.299,73
05/09/2013 ISS SIMPLES 2.811,77
06/09/2013 PISO BÁSICO FIXA 450.000,00
06/09/2013 PISO ALTA COMPLEXIDADE 60.000,00

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO NOME VALOR

163/2013 FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. MUN. EFETIVOS DE BAURU R$ 5.358.070,42
55577/2012 AELESAB PROG. DE INTEG. E ASSIST. A CRIANÇA R$ 4.781,70
55577/2012 AELESAB PROG. DE INTEG. E ASSIST. A CRIANÇA R$ 7.335,90
55577/2012 AELESAB PROG. DE INTEG. E ASSIST. A CRIANÇA R$ 11.330,00
55577/2012 AELESAB PROG. DE INTEG. E ASSIST. A CRIANÇA R$ 9.261,90
55577/2012 AELESAB PROG. DE INTEG. E ASSIST. A CRIANÇA R$ 4.240,00
54740/2012 ABREC – ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSIST. RENAL R$ 15.000,00
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU R$ 1.060,00
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU R$ 5.000,00
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU R$ 2.584,28
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU R$ 15.845,36
55597/2012 CASA DO GAROTO R$ 9.487,50
55597/2012 CENTRO COMUM. ASSIST. E EDUC. ANIBAL DIFRÂNCIA R$ 5.692,50
55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO – FUNDATO R$ 9.563,40

55639/2012 FUNDAÇÃO TOLEDO – FUNDATO R$ 5.161,20
55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAGR. CORAÇÃO DE JESUS R$ 5.161,20
52219/2012 ADILIA NOGUEIRA PELEGRINO EPP R$ 47.508,03
45310/2010 ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAURU R$ 1.827,85
44789/2008 ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAURU R$ 247.631,06
27392/2013 ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAURU R$ 5.260,00
13389/2013 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 40,44
42297/2013 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
39668/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
29899/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
21096/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 546,00
22161/2013 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
41896/2011 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
27685/2013 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
28317/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
6680/2013 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 175,00
5559/2013 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 175,00
31678/2013 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
40222/2013 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
6698/2012 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
5969/2013 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA GENESIS R$ 678,00
54509/2011 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 8,76
54509/2011 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 200,88
54509/2011 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA R$ 217,62
25116/2010 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 863,50
25116/2010 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 2.142,74
25116/2010 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 762,50
25116/2010 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 4.057,26
25116/2010 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 221,47
25116/2010 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 460,00
55099/2011 CAROLINA CORREA JOSÉ ME R$ 5.243,42

12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 342,50
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 5.075,80
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 12.417,10
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 3.269,00
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 8.719,20
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 10.028,60
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 39.007,90
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 345,00
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 448,50
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 347,88
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 353,68
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 293,10
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 3.825,80
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 1.144,80
35708/2012 CASA OMINIGRAFICA DE MÁQUINAS LTDA R$ 3.315,20
18989/2013 CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP R$ 2.500,00
36815/2013 CIRURGICA NEVES LTDA EPP R$ 380,00
62464/2011 CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA R$ 620,00
30528/2011 CONSÓRCIO INT. PROM. SOCIAL REG. BAURU – CIPS R$ 28.259,07
27493/2012 CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MAT. PARA CONSTR. R$ 47.271,55
27493/2012 CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MAT. PARA CONSTR. R$ 91.028,30
9678/2012 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLGICA LTDA EPP R$ 800,00
9678/2012 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLGICA LTDA EPP R$ 2.400,00
60105/2011 EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 109.732,48
60105/2011 EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 266.261,25
60105/2011 EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 40.456,56
60105/2011 EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 181.980,12
51112/2010 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA R$ 22.903,21
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP R$ 442,51
64887/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP R$ 2.212,56
44031/2012 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 135,00
13389/2013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 280,00
48477/2009 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA R$ 21.523,96
36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 2.995,45
38076/2012 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TECNDENT S/C R$ 209,00
38076/2012 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TECNDENT S/C R$ 2.926,00
38076/2012 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TECNDENT S/C R$ 2.048,50
1326/2013 MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS R$ 81,54
1326/2013 MARIZE AP. TRINDADE DA CUNHA R$ 149,49
8657/2013 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A R$ 2.663,08
50931/2011 NEW QUALITY IND. DE CARNES E PROD. ALIMENTÍCIOS R$ 46.041,60
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 2.302,50
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6375/2013 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 598,00
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 556,25
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 387,00
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 222,50
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 967,50
18035/2012 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 193,50
49062/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 1.902,65
55099/2011 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 397,30
22636/2012 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA R$ 43.404,88
7687/2012 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A R$ 19.754,00
7687/2012 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A R$ 11.515,00
1326/2013 REGINA SEDANO TREVISAN R$ 326,16
38752/2013 RONDON SARIVA PINTO ME R$ 240,00
33674/2013 SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME R$ 4.393,33
10331/2010 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO R$ 514,05
9404/2012 S Y YUHARA ME R$ 11,38
39347/2008 SISP TECHNOLOGY S/A R$ 8.238,07
44031/2012 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 18.200,10
69727/2012 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 10.800,00
22636/2012 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 4.555,66
41774/2013 VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO R$ 5.040,00
41774/2013 VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO R$ 12.071,00
11772/2013 VIBEL COMERCIAL LTDA ME R$ 18.609,99
5507/2012 WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA R$ 63.579,50
7913/2011 WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA R$ 85.756,66

23258/2009 WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA R$ 96.682,92
54412/2012 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 48,05

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.951/10 - PROCESSO Nº 41.555/13 ap. 
42.227/09 (CAPA) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: H. AIDAR 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. – OBJETO:- As partes resolvem, ainda, alterar a Cláusula Primeira, 
item 1.2., do contrato, para acrescer mais 3 (três) meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte 
redação: “1.2. O presente contrato terá vigência pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) meses, a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes.”. - ASSINATURA:- 09/09/13, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.952/10 - PROCESSO Nº 41.555/13 ap. 
42.227/09 (CAPA) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: FORTPAV 
PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. – OBJETO:- As partes resolvem, ainda, alterar a Cláusula 
Primeira, item 1.2., do contrato, para acrescer mais 3 (três) meses ao prazo de vigência, passando a ter 
a seguinte redação: “1.2. O presente contrato terá vigência pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) meses, a 
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes.” - ASSINATURA:- 
09/09/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11602
 Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, à Rua Ei Kurozawa (St. 
5, Qd. 379, Lt. 2), no bairro Vl. 9 de Julho, verificando que, a Senhora Antonia Alves de Lima, mesmo 
após ciência, dada através da Notificação nº 2572/12, de que deveria providenciar a construção do passeio 
público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais 
e noventa e quatro centavos).  (Não localizado).

AUTO DE INFRAÇÃO 11489
 Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, à Rua Anibal Ferreira de Oliveira 
(St. 3, Qd. 0295, Lt. 5), qt. 1, no bairro Vl. Eng. Monlevade, verificando que, o Senhor Jose Cocheti, mesmo 
após ciência, dada através da Notificação nº 8.347, de que deveria providenciar o reparo do passeio público, 

no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (Não localizado).

AUTO DE INFRAÇÃO 11460
 Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze, à Rua Paraná (St. 3, Qd. 0262, Lt. 
18), nº 03-55, no bairro Vila Coralina, verificando que, o Senhor João Severino de Figueiredo, mesmo após 
ciência, dada através da Notificação nº 1321/12, de que deveria providenciar o reparo do passeio público, 
no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (Não localizado/ AR não recebido).

AUTO DE INFRAÇÃO 11411
 Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, à Rua Santa Rita (St. 4, Qd. 
388, Lt. 32), nº 5-94, no bairro Bela Vista, verificando que, o Senhor João Franchim, mesmo após ciência, 
dada através da Notificação nº 1632/12, de que deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel 
citado acima, não adotou qualquer providência, 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$ 560,93 (quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos).  
(Não localizado/ AR não recebido).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 760/13, o Senhor Pedro Gomes da Costa, Rua Bela Vista, nº 03-22, 
Vila Camargo, 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 Gomes Berriel, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 5, Quadra 0713, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio 
público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (Notificado não 
localizado/AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 714/13, o Senhor Pedro Secundino dos Santos, Praça D. Pedro II 
- Lado 3, nº 03-13, Centro, 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 Alaska, nº 13-33, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0415, Lote 024, onde consta Vossa Senhoria como responsável, 
caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (Notificado 
não localizado/AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 697/13, o Senhor Marino Antonio Furlani, Praça D. Pedro II - Caixa 
Postal 5 - ETC Bauru, Centro, 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 Profº Auro 
Custodio Alves, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 1418, Lote 010, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 699/13, o Senhor Marino Antonio Furlani, Praça D. Pedro II - Caixa 
Postal 5 - ETC Bauru, Centro, 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 Profº Auro 
Custodio Alves, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 1418, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 754/13, o Senhor Carlos Donizzeti de Souza, Rua Felicissimo Antonio 
Pereira, nº 16-16, Jd. Eugenia, 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 Gomes Berriel, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 1058, Lote 005, onde consta Vossa Senhoria como responsável, 
caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (Recebido por AR)
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NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 755/13, o Espolio de Plinio Ferraz, Rua Calixto Saddo Cury, nº 09-16, 
Jd. Jandira, 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 Gomes Berriel, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 5, Quadra 1058, Lote 006, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio 
público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (Notificado não 
localizado/AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 2625/12, o Senhor Roni Luiz de Oliveira, Rua Ten. Jose Gimenez 
Mojano, nº 2-106, Vila Garcia, 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 Carlos Eduardo 
Gomes, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3042, Lote 036, onde consta Vossa Senhoria como 
responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme 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$ 560,93 (quinhentos e sessenta reais e noventa e três 
centavos).  (Notificado não localizado/AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 886/13, a Senhora Marisol Zacharias Llobet Bonet, Rua Jose do 
Patrocinio, nº 510, Centro, Lençóis Paulista - 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 Vivaldo 
Guimarães, qt. 1, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0170, Lote 007, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme 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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 2919/12, o Senhor Mauricio Gonçalves, Rua Ramiz Tayar, nº 7-141, 
Conj. Hab. Edson Francisco da Silva, 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 Ramiz 
Tayar, nº 7-141, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 1956, Lote 001, onde consta Vossa Senhoria 
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$ 560,93 (quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos).  
(Notificado não localizado/AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
  Notificamos sob nº 5.398 (20/08/13, às 15:30h), o Senhor Adailton Mendes da Luz, para que 
retire material, objeto, entulho e/ou mobiliário de qualquer natureza em local público, conforme legislação 
vigente (Lei 5825/09 art. 5), do imóvel situado à Praça do Cedro, nº 01-15. (Recusou-se a receber).

NOTIFICAÇÃO
  Notificamos sob nº 5.457 (16/07/13, às 09:50), a Senhora Michelle Reche Viudes Kono, para 
ciência do indeferimento do recurso 31.734/13 conforme despacho do dia 03/07/13 e concessão de 30 
(trinta) dias para a execução da obra, do imóvel situado à Rua Flaviano Reis, cadastrado na P.M.B. como 
Setor 2, Quadra 0754, Lote 020. (Notificado não localizado).

NOTIFICAÇÃO
  Notificamos sob nº 5.456 (16/07/13, às 09:40), a Senhora Michelle Reche Viudes Kono, para 
ciência do indeferimento do recurso 31.735/13 conforme despacho do dia 10/07/13 e concessão de 30 
(trinta) dias para a execução da obra, do imóvel situado à Rua Flaviano Reis, cadastrado na P.M.B. como 
Setor 2, Quadra 0754, Lote 019. (Notificado não localizado).

COMUNICADO
 Comunicamos sob Ofício nº 2333/12, o Senhor Ademar Marques Lontra, Rua São Vicente, nº 
05-52, Vl. Bela, Bauru -SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 31.814, o local em questão 
foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, sendo constatado que os problemas apontados caracterizam-
se como litígio entre imóveis particulares, do qual não temos uma legislação especifica para a construção 
de muros de divisa, assim, caso não haja entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações 
devem ser requeridos junto ao Poder Judiciário (Tribunal de Pequenas Causas). (Recebeu uma via, mas não 
assinou)

COMUNICADO
 Comunicamos sob Ofício nº 982/13, o Senhor Rodrigo Molero Amorim, Rua Newton Braga, nº 
01-49, Jd. Europa, Bauru -SP, que o local em questão foi vistoriado pelo fiscal, sendo emitida a notificação 
5463, para apresentação do projeto aprovado da construção e paralisação da obra, porém, informamos 
que este órgão não tem legislação especifica para situação em que envolve danos, assim, caso não haja 
entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações devem ser requeridos através do Poder 
Judiciário (Tribunal de Pequenas Causas). (Não localizado).

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 150/2013
 Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e treze às quinze horas, à Rua Araújo Leite, 
n° 6-85, no bairro Centro, verificando que o senhor Gleison Pereira do Nascimento, mesmo após ciência 
dada através da notificação nº 9731 (08/04/13), de que deveria apresentar a Licença de Uso e Ocupação 
do Solo referente à atividade de “Lava Car”, não acatou tal determinação, infringindo assim, o disposto no 
ART 239- lei 1929/75 e Art. 519- Dec. 10645/08, dando cumprimento ao artigo 109º e 103º da Lei 1929/75 
e Dec. 10645/08, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 662,56 (Seiscentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). (Autuado recusou-se a assinar, mas recebeu uma via)

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 143/2013
 Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e treze às quinze horas, à Rua Rio Branco, n° 
5-38, sala 22, 2º andar, no bairro Centro, verificando que a empresa Supertel Comercial de Comunicação 
Ltda, mesmo após ciência dada através notificação nº 4067 (28/06/13), de que deveria atender lei 6269/2012, 
referente ao comércio ambulante na área central, não acatou tal determinação, infringindo assim, o disposto 
no ART 9º, dando cumprimento ao artigo 27º, item B da Lei 6269/12, lavramos o presente auto de infração, 
impondo-lhe a multa de R$ 662,56 (Seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). (Autuado 
recusou-se a assinar, mas recebeu uma via)

COMUNICADO
 Comunicamos através do Ofício Alvará sob nº 270/2013, a senhora Maria Manoel Novaes 
dos Santos, Rua Argemiro da Silva Sampaio, nº 1-96, Jd. Eldorado II, Bauru/SP, referente processo nº 
39201/13, conforme parecer da Seção de Licença e Alvará, que a atividade pretendida pelo requerente (Uso 
C2.02 em ZR4 – Venda de Roupas em Geral) é permissível para o local, conforme anexo I, qd. 04 da Lei 
de Zoneamento 2339/82. Deverá atender ao Decreto de acessibilidade 5296/04, conforme NBR 9050/04, 
em sua totalidade. Este ofício não tem o efeito de Alvará ou Certidão de Uso do Solo, sendo de caráter 
meramente declaratório, não gerando direito adquirido para o funcionamento. (Responsável não localizado)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos através do Ofício Exp /Com. nº 557/2013, a senhora Rosely A. Pires Marques & 
Cia Ltda Me, à Rua Julio Prestes, nº 3-62, Centro, Bauru/SP, referente processo 26967/13, para que no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste, realize as adequações de acessibilidade no imóvel, 
nos termos da NBR 9050/04 e legislações de acessibilidade vigentes, sob pena de demais sanções cabíveis. 
(Notificado recusou-se a assinar e receber)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº 5441/2013, o senhor Darci Queiroz de Oliveira, à Rua Antonio Alves de 
Souza, nº 4-9, Jd. Vania Maria, Bauru/SP, para que no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste, 
apresente a Licença de Uso e Ocupação do Solo, mediante cadastro em Sistema Integrado de Licenciamento, 
para atividade de Bar desenvolvida, que é proibido executar atividade musical sem a devida permissão (lei 
3896/95), que é proibido colocar elementos no passeio sem autorização (lei 5825/09), que deverá atender 
a lei 5241/05, que deverá atender às leis e normas de acessibilidade (NBR 9050/04) vigentes. (Notificado 
recusou-se a assinar, mas recebeu uma via)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos através do Ofício Seplan nº 115/2013, à empresa Consultório e Residência para 
Idosos Vanilla Dolce Ltda, à Rua Alfredo Ruiz, nº 18-62, Jardim Estoril, Bauru/SP, referente processo 
33218/11, em cumprimento da decisão judicial proferida no mandado de segurança impetrado por JOSÉ 
MANUEL DE SOUZA e OUTROS, para eficácia da cláusula restritiva de edificação e uso do imóvel, 
instituídas pelo loteador do loteamento em que residem, e que se insurgiram contra a instalação da 
atividade de RESIDÊNCIA PARA IDOSOS, ATENDIMENTO NUTRICIONAL E MÉDICO COM 
ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, o Secretário do 
Planejamento determina a CASSAÇÃO da Licença para Uso e Ocupação do Solo/ Alvará de Funcionamento, 
registrado sob número 5680, e notifica V.Sa. para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cesse as atividades no 
prédio em questão. (Notificado recebeu uma via).

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

 Secretário
CONCURSO PÚBLICO

SMS 
INSCRIÇÕES ABERTAS

CARGO PERÍODO DE INSCRIÇÃO EDITAL 
ES/MÉDICO PEDIATRA 02/09/13 A 23/09/13 SMS 10/13
ES/MÉDICO GINECOLOGISTA 02/09/13 A 23/09/13 SMS 11/13

Maiores informações e inscrição através do site www.bauru.sp.gov.br  na ÁREA DE CONCURSOS

ATO DECISÓRIO
A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo:

Luis Antonio Betti Pio da Silva, matricula 27515, cargo de Especialista em Saúde/Medico, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria de Estado da Saúde, 
Coordenadoria de Serviços de Saúde, conjunto Hospitalar de Sorocaba, na cidade de Sorocaba - SP. Ato 
Decisório nº 128/2013.
Acumulação legal.
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PUBLICAÇÃO DE: 10/09/13 A 11/09/13

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

39898/13 ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  AMIGOS  DOS  EXCEPCIONAIS  DE  BAURU – 
APAE

40745/13 ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SERVIÇOS LTDA – ME
37439/13 PATRICIA ROSA CRIVELARO – DROGARIA -ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
47618/13 SPINELLI  E  SANTOS  JUNIOR  LOGÍSTICA  LTDA ME 20572/E-1

47539/13 NIPPON  CHEMICAL  INDUSTRIA  E    COMÉRCIO     DE  
SANEANTES E DETERGENTES PROFISSIONAIS LTDA 20579/E-1

47935/13 SANTA  LOLA  EXPRESS  EIRELI 30130/E-1
47944/13 SANTA  LOLA  EXPRESS  EIRELI 30085/E-1
47947/13 SANTA  LOLA  EXPRESS  EIRELI 30086/E-1
48005/13 DEL  GANADO  COMÉRCIO  DE CARNES  EIRELI 30087/E-1 

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

44162/13 SALGADINHOS  DA FEIRA  INDÚSTRIA  E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS  ALIMENTÍCIOS  LTDA  ME 90 30241/E-1

42995/13 RESTAURANTE  E  CHOPERIA  EPA  LTDA ME 30 30034/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

44169/13 SALGADINHOS  DA FEIRA  INDÚSTRIA  E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS  ALIMENTÍCIOS  LTDA  ME 60 30242/E-1

44146/13 M.R.  DE   SOUZA – CANTINA  ME 30 30033/E-1
44147/13 M.R.  DE   SOUZA – CANTINA  ME 60 26757/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
41126/13 WAL MART BRASIL LTDA 20557/E-1
42384/13 SIMONE  ALVES  DE  LIMA 30292/E-1 
39784/13 MARIA  LUCIA  VIEIRA  FRANCISCO  EPP 21805/E-1
46280/13 ALEXANDRA REGINA DOS SANTOS CARDOZO – ME 30032/E-1

                              
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE

26059/13 ASSOCIAÇÃO  UNIFICADA  PAULISTA  DE  ENSINO  RENOVADO  
OBJETIVO  -  ASSUPERO 4448/E-1

40008/13 KÁTIA   SIMONE   VILLANOVA 18608/E-1
40009/13 ALINE   CRISTINA   RODRIGUES 18607/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
32701/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 12847/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
16405/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 4124/E-1
25444/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 2002/E-1
25446/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 2004/E-1
25447/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 2003/E-1d

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 13664/12
INTERESSADO RAIZA  ARROYO  PETENAZZI
REQUERENTE RAIZA  ARROYO  PETENAZZI
CPF 390.121.778-98
CRO/SP 102.294

PROCESSO 26558/08
INTERESSADO ELIANE BARRETO DE SAMPAIO ALVES
REQUERENTE ELIANE BARRETO DE SAMPAIO ALVES
CPF 472.384.296-91
CRO/SP 37.424

PROCESSO 44566/13
INTERESSADO VGFABRICA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
REQUERENTE CLAUDIA MARIA LAMBERTINI DA COSTA
CPF 305.005.318-62
CRO/SP 75.832

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 7575/09
INTERESSADO HUMANA MEDICINA LTDA
REQUERENTE ROGÉRIO JORGE CASTRO
CPF 191.400.988-69
CRM/SP 75.714

PROCESSO 37919/12
INTERESSADO FARMACIA  E  DROGARIA  NISSEI  LTDA
REQUERENTE DOMINGOS ADRIANO FABRI
CPF 222.741.858-32
CRF/SP 38.372

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 15173/13
INTERESSADO JOSÉ RAFAEL TOSI
REQUERENTE JOSÉ RAFAEL TOSI
CPF 101.378.237-20
CRM/SP 19.540

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 37919/12
INTERESSADO FARMACIA  E  DROGARIA  NISSEI  LTDA
REQUERENTE MARIANA DE ARAUJO LISBOA
CPF 216.933.708-32
CRF/SP 40.251

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL:
PROCESSO 37919/12
INTERESSADO FARMACIA  E  DROGARIA  NISSEI  LTDA
NOME (DE) SERGIO  MAEOKA
CPF 358.417.029-04
NOME (PARA) MARINA  CARDOSO  DI  DONATO
CPF 343.850.228-36
CRF/SP 48.870

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 35237/09
INTERESSADO MOTOMI SHIROTA
ATIVIDADE CONSULTÓRIO MÉDICO
ENDEREÇO (DE) R. AZARIAS LEITE, 13-41 – VILA MESQUITA – BAURU/SP
ENDEREÇO (PARA) R. 13 DE MAIO, 17-28 – VILA NOEMY – BAURU/SP

PROCESSO 37040/11
INTERESSADO ANDRÉA BRUNO NIERI
ATIVIDADE CONSULTÓRIO MÉDICO

ENDEREÇO (DE) RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 6-15 – CIDADE UNIVERSITÁRIA - 
BAURU/SP

ENDEREÇO (PARA) RUA   LUSO  BRASILEIRA,  4-44 –  SALA 1001, 10º ANDAR – 
JARDIM  ESTORIL  IV  –  BAURU/SP

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 15173/13
RAZÃO SOCIAL JOSÉ RAFAEL TOSI
ATIVIDADE CONSULTÓRIO MÉDICO
ENDEREÇO RUA ANTONIO ALVES, 18-35 – VL.SANTA TEREZA – BAURU/SP
CEVS 350600301-863-000320-1-8

CANCELAMENTO E BAIXA DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO:
PROCESSO 22831/06
RAZÃO SOCIAL ROSANGELA MARQUES CASSIS DA SILVA ISSA
EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA ORAL
Nº DE SÉRIE 001
MARCA E 
MODELO DABI ATLANTE/SPECTRO II

CORRENTE  E 
TENSÃO 10 mA  / 50kVp

CEVS 350600301-863-000656-1-7

ALTERAÇÃO DE Nº  CEVS:
PROCESSO 7575/09
RAZÃO SOCIAL HUMANA MEDICINA LTDA
CEVS (DE) 350600301-863-001015-1-6

CNAE 8630-5/03 – ATIVIDADE  MÉDICA  AMBULATORIAL  RESTRITA  A 
CONSULTA

CEVS (PARA) 350600301-864-000208-1-8
CNAE 8640-2/10 – SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA

PROCESSO 1510/02
RAZÃO SOCIAL MARATHON ACADEMIA DE GINÁSTICA  S/C LTDA ME
CNPJ 50.843.556/0002-07
ENDEREÇO RUA SHIMPEI OKIYAMA, 1-60 – JD. ESPLANADA – BAURU/SP
CEVS (DE) 350600301-931-000034-1-7
CEVS (PARA) 350600301-931-000106-2-6

PROCESSO 22218/06
RAZÃO SOCIAL MARATHON ACADEMIA DE GINÁSTICA  S/C LTDA ME
CNPJ 50.843.556/0001-18
ENDEREÇO AV.RODRIGUES ALVES, 15-42 – VILA BONFIM – BAURU/SP
CEVS (DE) 350600301-931-000032-1-2
CEVS (PARA) 350600301-931-000105-2-9

PROCESSO 7320/01
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
CNPJ 45.026.903/0001-80
CEVS (DE) 350600301-931-000005-1-5
CEVS (PARA) 350600301-931-000107-2-3

PROCESSO 27509/03
RAZÃO SOCIAL ESPAÇO LAZER E SAUDE ACADEMIA DE HIDROGINÁSTICA LTDA ME
CNPJ 06.119.830/0001-19
CEVS (DE) 350600301-931-000003-1-0
CEVS (PARA) 350600301-931-000108-2-0
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PROCESSO 38406/12
RAZÃO SOCIAL ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO ANTUNES E ROCHA LTDA ME
CNPJ 13.787.227/0001-70
CEVS (DE) 350600301-931-000091-1-3
CEVS (PARA) 350600301-931-000109-2-8

PROCESSO 21186/08
RAZÃO SOCIAL ADILSON EDUARDO SEVERINO ESPORTES ME
CNPJ 08.844.826/0001-49
CEVS (DE) 350600301-931-000064-1-6
CEVS (PARA) 350600301-931-000116-2-2

PROCESSO 7313/01
RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
CNPJ 03.779.133/0013-30
CEVS (DE) 350600301-931-000068-1-5
CEVS (PARA) 350600301-931-000124-2-4

PROCESSO 22220/06
RAZÃO 
SOCIAL MPA  MELHORAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA

CNPJ 54.639.505/0002-00
CEVS (DE) 350600301-960-000020-1-1
CEVS (PARA) 350600301-960-000739-2-0

PROCESSO 17173/01
RAZÃO 
SOCIAL

ESCOLA INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BALÃO AZUL 
DINÂMICO S/C LTDA

CNPJ 02.174.299/0001-26
CEVS (DE) 350600301-859-000019-1-0
CEVS (PARA) 350600301-859-000028-2-8

PROCESSO 45504/07
RAZÃO 
SOCIAL ALVES & RODRIGUES – CLINICA PERSONAL TRAINING  LTDA

CNPJ 08.840.665/0001-15
CEVS (DE) 350600301-931-000044-1-3
CEVS (PARA) 350600301-931-000120-2-5

PROCESSO 19302/07
RAZÃO 
SOCIAL SAPAB – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM AIDS DE BAURU

CNPJ 66.490.111/0001-31
CEVS (DE) 350600301-873-000018-1-3
CEVS (PARA) 350600301-873-000031-2-3

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6.599/11 - PROCESSO N° 49.295/10 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: As partes 
resolvem acrescer ao objeto do contrato os serviços descritos na planilha de fls. 517/522 do Processo 49.295/10. Por 
via de consequência, acrescem ao valor do contrato a importância de R$ 221.159,53 (duzentos e vinte e um mil, cento 
e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), passando o valor total de R$ 893.723,38 (oitocentos e noventa e 
três mil; setecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) para R$ 1.114.882,91 (um milhão, cento e quatorze mil, 
oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) razão pela qual o item 3.1 da Cláusula Terceira, do contrato 
original passa a ter a seguinte redação:“3.1. O valor do presente contrato será de R$ 1.114.882,91 (um milhão, cento 
e quatorze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) obtidos com base na planilha de quantidade 
e preços unitários da CONTRATADA.” As partes resolvem alterar o item 1.2 da Cláusula Primeira do contrato, para 
acrescer mais 2 (dois) meses de vigência ao prazo do contrato anteriormente firmado, passando de 24 (vinte e quatro) 
meses para 26 (vinte e seis) meses, sendo que referido item passa a ter a seguinte redação:“1.2.O presente contrato terá 
o prazo de vigência de 26 (vinte e seis) meses, podendo ser prorrogado a critério das partes contratantes.” Resolvem, 
ainda, alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda, para acrescer mais 120 (cento e vinte) dias, ao prazo de execução do 
objeto do contrato anteriormente firmado, passando de 300 (trezentos) dias corridos para 420 (quatrocentos e vinte) 
dias corridos, com fundamento no artigo 57, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, sendo que referido 
item passa a ter a seguinte redação:“2.1. O prazo para início da execução dos serviços será de 5 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da expedição da ordem de serviço e o de conclusão é de até 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos.” 
- ASSINATURA: 28/08/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.824/13 - PROCESSO Nº 3.887/13 - CONVENENTE: 
Município de Bauru - CONVENIADA: SORRI BAURU - OBJETO: As partes resolvem incluir, a partir do dia dois de 
setembro de dois mil e treze, 02 (duas) Equipes de Saúde da Família na Vila Dutra, bem como acrescer 01 (um) agente 
comunitário no Núcleo de Saúde do Jardim Godoy, conforme previsto no Edital SMS nº 30/13 - Chamamento público 
nº 02/13. Por consequência a Cláusula Quinta do Convênio original, passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA 
QUINTA: DO FINANCIAMENTO 5.1. O CONVENENTE destinará obedecendo, ao critério estabelecido por 
equipe completa de saúde da família (Equipe Mínima de Saúde da Família, Equipe de Saúde Bucal, Equipe de Apoio e 
Profissionais Substitutos) o valor mensal estimado por equipe de R$ 70.441,61 (setenta mil, quatrocentos e quarenta e um 
reais e sessenta e um centavos), pelas 11 (onze) equipes de R$ 774.857,71 (setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos 
e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) e o valor mensal estimado por agente comunitário de R$ 1.920,00 (um 
mil e novecentos e vinte reais) pelos 12 Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), de R$ 23.040,00 (vinte 
e três mil, quarenta reais). O presente convênio terá o valor estimado os três programas (Agentes Comunitários, Saúde 
Bucal e Saúde da Família), em R$ 9.574.772,52, (nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e 
dois reais e cinquenta e dois centavos) a ser pago em 12 (doze) parcelas, que será suportado pelas dotações orçamentárias 
abaixo, sendo repassado à CONVENIADA mensalmente, o valor oriundo de repasses do Ministério da Saúde e Tesouro 
Municipal. - FICHA 859; ELEMENTO 3350.39; VINCULO 04; CENTRO CUSTO 128: DESTINAÇÃO RECURSO 
05.300.047 SAÚDE BUCAL DESTINAÇÃO RECURSO 05.300.071 AGENTE COMUNITÁRIO DESTINAÇÃO 
RECURSO 05.300.044 SAÚDE DA FAMÍLIA DESTINAÇÃO RECURSO 05.300.049 PAB FIXO DESTINAÇÃO 
RECURSO 05.300.025 PMAQ  FICHA 858; ELEMENTO 3350.39; VINCULO 04; CENTRO CUSTO 128: 
DESTINAÇÃO RECURSO 01.310.00 SAÚDE GERAL 5.1.1. O repasse será mensal e referente às equipes/agentes 
atuantes, ou seja, conforme forem sendo implantadas mediante ordem de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, estas 
entrarão no repasse mensal.” - ASSINATURA: 06/09/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

UPA - IPIRANGA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:09/09/13        Responsável: NILZETE

 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 07/09/13 3650204 MAS 53 F Bauru Cardio/UTI ICO/DM/HAS HEB/HB/CROSS 07/09/2013 11:30 hs Upa Ipiranga Negado HEB
2 08/09/13 3651339 OSCA 70 F Bauru UTI Angina Pectoris HEB/HB/CROSS 08/09/2013 17:20 hs Upa Ipiranga Negado HEB
3 08/09/13 3650959 MAR 79 F Bauru CM BCP HEB/HB 08/09/2013 18:45 hs Upa Ipiranga Negado HEB

UPA - GEISEL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:09/09/13        ResponsáveL: RITA DELARMINDO

 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 08/09/13 3651658 GAMM 56 Fem Bauru CM IVAS/PNM HE/HB 08/09/2013 16:00 UPA GR Negado HE/Repasso
2 08/09/13 3649736 LFG 84 FEM BAURU CM ICC/BCP HE/HB 08/09/2013 08:05 UPA GR NEGADO/REPASSADO
3 08/09/13 3651783 MSGA 35 Masc Bauru INFECTO TUBERCULOSE HE/HEMA 08/09/2013 15:00 UPA GR AG. Leito
4 08/09/13 3651356 FLR 58 FEM Bauru CM Asma inf bronq/

HAS HB/HE 08/09/2013 18:00 UPA GR NEGADO/REPASSADO

UPA – BELA VISTA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:09/09/13        Responsável: ENF.MARLENE

 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 08/09/13 3650961 MSA 38 F Bauru QUEIMADO queimadura face HE 07/09/2013 20:08 UPA BV NEGADO
2 08/09/13 3651616 FSP 36 F Bauru CM pielonefrite HE/HB 08/09/2013 23:52 UPA BV ag. Parecer

UPA – MARY DOTA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:09/09/13        Responsável: SANDRA

 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1    NÃO TEMOS PACIENTES AGUARDANDO VAGA          

PRONTO SOCORRO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:09/09/13        Responsável: SUELI

 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 03/09/13 3638018 AGC 69 M BAURU UTI BCP/ULCERA INFEC. HB/HE/CROSS 03/09/13 00:21 PSMC NEGADO
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2 03/09/13 3633663 SNS 75 M BAURU C.GERAL OBST.ARTERIAL HB/HE 04/09/13 09:08 PSMC ALTA 08/09
3 05/09/13 3646878 CEO 31 M BAURU UTI TCE HB/HE/CROSS 06/09/13 02:22 PSMC NEGADO

4 06/09/13 3650162 ATA 84 F BAURU UTI MIOCARDIOPATIA 
PMN HB HE 06/09/13 12:00 PSMC OBITO 09/09

5 07/09/13 3644049 SR 64 M BAURU C.GERAL ABDOME AGUDO HE HB 07/09/13 09:50 PSMC HE 08/09
6 07/09/13 3650918 MRO 108 F BAURU CM ERISIPELA HB/HE 07/09/13 19:56 PSMC AG/PARECER
7 07/09/13 3651045 EDS 52 M BAURU C.GERAL ABCESSO MÃO D. HB/HE 07/09/13 23:50 PSMC AG/PARECER
8 08/09/13 3651338 AS 43 M BAURU C.VASCULAR F.A.F GLUTEO HB/HE 08/09/13 09:50 PSMC NEGADO
9 08/09/13 3651457 LAC 68 F BAURU CM E.A.P/I.C.C HB/HE 08/09/13 10:53 PSMC NEGADO

10 08/09/13 3651472 TTM 78 F BAURU ORTO FRAT.FEMUR HB 08/09/13 11:50 PSMC UNIMED 14HS
11 08/09/13 3651495 AAA 65 M BAURU CM HDA HB/HEB 08/09/13 12:10 PSMC OBITO 08/09
12 08/09/13 3650786 EJS 81 F BAURU NEFRO IRA/AVCI HB/HE 08/09/13 15:00 PSMC NEGADO
13 08/09/13 36651803 SOC 89 M BAURU ORTO FRAT.FEMUR HB 08/09/13 16:20 PSMC ALTA 08/09
14 08/09/13 3651639 FCC 57 F BAURU UTI-CARDIO IAM HB/HE/CROSS 08/09/13 16:30 PSMC NEGADO
15 08/09/13 3551972 RRV 33 M BAURU CM PNEUMONIA HB/HE 08/09/13 22.58 PSMC AG/PARECER
16 08/09/13 3652268 MTJ 75 F BAURU UTI ICC/PNM/INF RESP HB/HE 08/09/13 23;32 PSMC AG/PÁRECER
17 08/09/13 3651238 JAPG 40 M BAURU CM BCP HE/HB 09/09//13 17:46 PSMC NEGADO
18 09/09/13 3652316 PJM 74 M BAURU ONCO HEPATOCARCINOMA HB/HE 09/09/13 02:50 PSMC NEGADO
19 09/09/13 3652338 CSC 54 M BAURU UTI DPOC/ICC/PNM HB/HECROSS 09/09/13 06:55 PSMC NEGADO
20 09/09/13 3650918 MRO 108 F BAURU VASCULAR AOP MIE HB/HE 09/09/13 07:40 PSMC NEGADO

21 09/09/13 3652316 SCKS 39 M BAURU ORTO FRATURA 
TORNOZELO HB 09/09/13 02:30 PSMC HB 09/09

UPA - IPIRANGA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:10/09/13        Responsável: ROSSANA

 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 07/09/13 3650204 MAS 53 F Bauru Cardio/UTI ICO/DM/HAS HEB/HB/CROSS 07/09/2013 11:30 hs Upa Ipiranga Negado HEB
2 08/09/13 3651981 LC 75 M Bauru Cardio ICO HEB/HB 09/09/2013 15:00hr Upa Ipiranga negado HEB

UPA - GEISEL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:09/09/13        ResponsáveL: LETICÁ ORESTES

 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 08/09/13 3649736 LFG 84 FEM BAURU CM ICC/BCP HE/HB 08/09/2013 08:05 UPA GR Liberado HMA

UPA – BELA VISTA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:09/09/13        Responsável: ENF.RAQUELINE

 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 09//09/13 3656323 AVF 85 F Bauru CM BCP/ICC HE/HB 09/09/2013 21:05 UPA BV vaga negada
2 10/09/13 3655677 DCF 35 M Bauru CM/Pneumo DPOC/BCP/FC? HE/HB 10/09/2013 07:12 UPA BV PSC
3 10/09/13 3653493 JPR 84 m Bauru CM BCP/ICC HE/HB 10/09/2013 09:00 UPA BV óbito
4 10/09/13 3655012 DB 92 M Bauru CM PNM HE/HB 10/09/2013 09:00 UPA BV vaga negada

UPA – MARY DOTA
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:09/09/13        Responsável: DAMARIS

 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1  3656507 RMS 67 M BAURU CM PNEUMONIA/ITU HE/HB 09/09/2013 22:07 UPA MD LIBERADO HE  10:15

PRONTO SOCORRO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE URGENCIA E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Relação de pacientes que aguardam vaga de internação, em conformidade com a Lei 6.384
LEI N° 6.384, DE 02 DE JULHO DE 2.013 -  Dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam  vagas para internações nas unidades de saúde do município há mais de 48 horas.
Data:09/09/13        Responsável: JANE
 Data Nº  ficha Iniciais Idade Sexo Cidade Tipo HD Hospital Data da Soli. Horário Soli. Local da Soli. Desfecho
1 07/09/13 3650918 MRO 108 F BAURU VASCULAR AOP MIE HB/HE 07/09/13 19:56 PSMC NEGADO
2 08/09/13 3650786 EJS 81 F BAURU NEFRO IRA/AVCI HB/HE/CROSS 08/09/13 15:00 PSMC HE 10/09

3 08/09/13 3651639 FCC 57 F BAURU UTI HERN. 
DIAFRAGMÁTICA HB/HE/CROSS 08/09/13 16:30 PSMC HB 10/09

4 08/09/13 3651238 JAPG 40 M BAURU CM BCP HE/HB 09/09/13 17:46 PSMC HB 10/09
5 09/09/13 3655196 JCD 49 M BAURU C.GERAL HDA HB/HE 09/09/13 15:45 PSMC AG/PARECER
6 09/09/13 3654985 HFR 32 M BAURU CM PNM HB/HE 09/09/13 16:12 PSMC AG/PARECER
7 09/09/13 3654587 HBL 70 M BAURU NEURO AVC-H HB 09/09/13 17:50 PSMC NEGADO

8 09/09/13 3653538 CAL 56 F BAURU C.GERAL NODULO 
ABDOMINAL HB/HE 09/09/13 18:00 PSMC NEGADO

9 09/09/13 3655938 ZOC 66 F BAURU UTI AVC-I HB/HE/CROSS 09/09/13 20:05 PSMC NEGADO
10 09/09/13 3656283 NG 56 F BAURU ORTOPEDIA FRAT. PELVIS D. HB 09/09/13 20:45 PSMC HB 10/09
11 09/09/13 3656452 MEM 48 M BAURU C.M I.C.C HB/HE 09/09/13 21:29 PSMC NEGADO
12 09/09/13 3656812 MFP 40 M BAURU UTI I.A.M HB/HE/CROSS 09/09/13 21:32 PSMC NEGADO

13 09/09/13 3656430 EG 53 M BAURU ORTOPEDIA FRAT. PLATEON 
TIBIAL HB 09/09/13 23:15 PSMC HB 10/09

14 09/09/13 3656488 AJO 81 F BAURU UTI AVC-I HB/HE/CROSS 09/09/13 23:22 PSMC NEGADO

15 10/09/13 3656540 NTS 61 M BAURU C.GERAL NEOPLASIA 
INTESTINO HB/HE 10/09/13 04:57 PSMC NEGADO

16 10/09/13 3656783 WS 65 M BAURU C.M PNM HB/HE 10/09/13 08:53 PSMC AG/PARECER
17 10/09/13 3656853 JMFS 81 F BAURU C.M PNM HB/HE 10/09/13 11:40 PSMC AG/PARECER
18 10/09/13 3656399 NMA 50 F BAURU U.T.I T.C.E HB/HE/CROSS 10/09/13 12:00 PSMC NEGADO
19 10/09/13 3656635 MAMC 68 F BAURU C.M PIELONEFRITE HB/HE 10/09/13 12:15 PSMC AG/PARECER
20 10/09/13 3658265 OM 51 M BAURU ORTOPEDIA FRAT. UMERO HB 10/09/13 13:00 PSMC HB 10/09
21 10/09/13 3658732 NRS 42 F BAURU C.M COLIC.CALCULOSA HB/HE 10/09/13 14:51 PSMC AG/PARECER
22 10/09/13 3658860 DCF 35 M BAURU U.T.I IRA/DPOC HB/HE/CROSS 10/09/13 12:30 PSMC NEGADO
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Seção III
Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/13 – PROCESSO Nº 13.927/13 AP 24.935/13 – 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: CARLOS ABREU VARGAS RIO 
PRETO – EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS: 41.330 kg 
Abacaxi Pérola, 241.660 kg Banana Nanica, 58.030 kg Goiaba Vermelha, 52.140 kg Laranja Pêra, 
15.899 kg Limão Taiti, 175.320 kg Maçã Nacional, 45.234 kg Mamão Formosa, 102.540 kg Pêra 
Willians, 38.150 kg Tangerina Ponkan, 2.000 kg Coco fruta, – Interessado: Secretarias Municipais da 
Educação, Saúde, Bem Estar Social, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas 
especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 346/13, mediante emissão de Notas de Empenho e 
conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – FRUTAS.

IT
E

M QTD 
ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

1 41.330 Kg
Abacaxi Pérola – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 CARLITO 2,80

2 241.660 Kg
Banana Nanica – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 CARLITO 2,60

3 58.030 Kg
Goiaba Vermelha – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 CARLITO 4,50

4 52.140 Kg
Laranja Pêra – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 CARLITO 2,34

5 15.899 Kg
Limão Taiti – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 CARLITO 3,50

6 175.320 Kg
Maçã Nacional – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 CARLITO 4,60

7 45.234 Kg
Mamão Formosa – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 CARLITO 2,80

8 102.540 Kg
Pêra Willians – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 CARLITO 6,90

9 38.150 Kg
Ponkan – demais especificações conforme Anexo I 
do edital 346/13 CARLITO 2,13

10 2.000 Kg
Coco fruta – demais especificações conforme Anexo 
I do edital 346/13 CARLITO 3,17

PRAZO: 12(doze) meses –– MODALIDADE: Pregão Presencial nº 103/13 – ASSINATURA: 29/08/2013 
– VALIDADE: 28/08/2014. Bauru, 11/09/2013 – Luciano Martins dos Santos Junior – Diretor da Divisão 
de Compras e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/13 – PROCESSO Nº 13.927/13 AP 24.935/13 – 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: CARDOSO & CARDOSO COMÉRCIO 
DE FRUTAS E LEGUMES LTDA – ME – Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
LEGUMES: 20.250 kg Abobrinha Brasileira, 29.640 kg Acelga, 73.490 kg Batata Inglesa, 9.266 kg 
Batata Doce, 29.720 kg Beterraba, 14.880 kg Berinjela, 18.524 kg Couve Manteiga, 49.500 kg Cenoura 
Extra, 27.990 kg Repolho Liso, 21.680 kg Chuchu, 26.672 kg Pepino Caipira, 83.880 kg Tomate Santa 
Clara, 27.254 kg Mandioca Descascada e Congelada, 9.762 kg Mandioquinha, 2.500 kg Abóbora, 
3.500 kg Almeirão, 1.000 kg Chicória, 44.454 dz Ovo Tipo A– Interessado: Secretarias Municipais da 
Educação, Saúde, Bem Estar Social, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, cujas 
especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 346/13, mediante emissão de Notas de Empenho e 
conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 02 – VERDURAS E LEGUMES.

IT
E

M QTD 
ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

1 20.250 Kg Abobrinha Brasileira – demais especificações 
conforme Anexo I do edital 346/13 TANAKA 3,52

2 29.640 Kg Acelga – demais especificações conforme Anexo I 
do edital 346/13 TANAKA 3,26

3 73.490 Kg Batata Inglesa – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 TANAKA 4,18

4 9.266 Kg Batata Doce – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 TANAKA 2,35

5 29.720 Kg Beterraba Extra – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 TANAKA 3,50

6 14.880 Kg Berinjela – demais especificações conforme Anexo 
I do edital 346/13 TANAKA 2,44

7 18.524 Kg Couve Manteiga – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 PAULINHO 5,95

8 49.500 Kg Cenoura Extra – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 TANAKA 4,08

9 27.990 Kg Repolho Liso – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 TANAKA 2,79

10 21.680 Kg Chuchu – demais especificações conforme Anexo I 
do edital 346/13 TANAKA 3,06

11 26.672 Kg Pepino Caipira – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 TANAKA 3,25

12 83.880 Kg Tomate Santa Clara – demais especificações 
conforme Anexo I do edital 346/13 TANAKA 5,59

13 27.254 Kg Mandioca Descascada e Congelada – demais 
especificações conforme Anexo I do edital 346/13 REI 4,80

14 9.762 Kg Mandioquinha – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13 TANAKA 6,20

15 2.500 Kg Abóbora – demais especificações conforme Anexo I 
do edital 346/13 TANAKA 2,50

16 3.500 Kg Almeirão – demais especificações conforme Anexo 
I do edital 346/13 PAULINHO 2,70

17 1.000 Kg Chicória – demais especificações conforme Anexo I 
do edital 346/13 PAULINHO 2,68

LOTE 03 – OVO TIPO A.

IT
E

M QTD 
ESTIM.
ANUAL

DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 
UNIT

1 44.454 Dz Ovo Tipo A – demais especificações conforme 
Anexo I do edital 346/13.

MULT
OVOS 3,86

PRAZO: 12(doze) meses –– MODALIDADE: Pregão Presencial nº 103/13 – ASSINATURA: 29/08/2013 
– VALIDADE: 28/08/2014. Bauru, 11/09/2013 – Luciano Martins dos Santos Junior – Diretor da Divisão 
de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 377/2013 - Processo n.º 27.152/2013 - Modalidade: Pregão Presencial n.º 109/2013 
– Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO 
ESTIMADA ANUAL DE 431.240 BARRAS DE CEREAIS SABOR AVELÃ COM CHOCOLATE; 
431.240 BARRAS DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL; 19.440 BARRAS DE CEREAL 
SABOR BANANA DIET (ZERO AÇÚCAR)– interessadas: Secretarias Municipais de Educação, 
Bem Estar Social, Cultura, Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros.  Notificamos 
aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente Adjudicado em 06/09/2013 pelo pregoeiro e Homologado em 09/09/2013 pelo Sr. Prefeito 
Municipal às empresas, da seguinte forma: 
LOTE 1 BARRA DE CERAL- EMPRESA: SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DO 
PRODUTO

QTD 
ESTIMADA UN MARCA VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

01

BARRA DE CEREAL 
SABOR AVELÃ COM 
CHOCOLATE – demais 
especificações conforme 
Anexo I do edital 377/2013.

431.240 Un RITTER R$ 0,52 R$ 224.244,80

02

BARRA DE CEREAL 
SABOR BANANA, 
AVEIA E MEL – demais 
especificações conforme 
Anexo I do edital 377/2013.

431.240 Un RITTER R$ 0,52 R$ 224.244,80

     VALOR TOTAL DO LOTE R$ 448,489,60

LOTE 2 BARRA DE CERAL DIET– EMPRESA: SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DO 
PRODUTO

QTD 
ESTIMADA UN MARCA VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

01

BARRA DE CEREAL 
SABOR BANANA DIET 
(zero açúcar) – demais 
especificações conforme 
Anexo I do edital 377/2013.

19.440 Un RITTER R$ 0,88 R$ 17.107,20

     VALOR TOTAL DO LOTE R$ 17.107,20

Bauru, 11/09/2013 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - 
SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 
191/2013 - Processo n.º 65.515/2012 Ap. 10.391/2013 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 63/2013 
– Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO 
ESTIMADA ANUAL DE 38.432 KG PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR DE CHOCOLATE 
MALTE, 28.552 KG DE PÓ PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO, 16.360 KG MISTURA 
PARA PURÊ DE BATATA, SABOR MANTEIGA, 13.360KG DE PÓ PARA POLENTA SABOR 
QUEIJO – interessadas: Secretarias Municipais de Educação, Bem Estar Social, Saúde, Gabinete do 
Prefeito – Corpo de Bombeiros.  Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o 
julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologado em 09/09/2013 pelo Sr. Prefeito 
Municipal às empresas, da seguinte forma: 
LOTE 01 – PÓ PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE MALTE 
REVOGADO conforme solicitação do Depto Alimentação justificando e juntada nos autos do 
processo.

LOTE 02 - PÓ PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO
1ª Classificada: RHINO PARTICIPAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Item Estimativa 
anual Especificações mínimas Un Marca Preço 

unitário (kg)
Preço total 

lote



41DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 12 DE SETEMBRO DE 2.013

1 28.552
KG

Pó para o preparo de Curau 
de Milho Enriquecidos 
com vitaminas e minerais: 
demais especificações 
conforme Anexo I do edital 
191/2013.

Kg SUSTENTARE R$ 7,47 R$ 
213.283,44

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 213.283,44

LOTE 03 – MISTURA PARA PURÊ DE BATATA 
1ª Classificada: SGUILL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

Item Estimativa 
anual Especificações mínimas Un Marca Preço unitário 

(kg)
Preço total 

lote

1
16.360

KG

Mistura para purê de 
batata, sabor manteiga: 
demais especificações 
conforme Anexo I do edital 
191/2013.

Kg CRIALIMENTOS R$ 14,90 R$ 
243.764,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 243.764,00

LOTE 04 - PÓ PARA POLENTA SABOR QUEIJO
FRACASSADO.

Bauru, 11/09/2013 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 002/13 
- Processo nº 67.610/12 – Modalidade Concorrência Pública nº 001/13 - Regime de Empreitada Por 
Preço Global - Tipo Menor Preço global - Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EMEII “FNDE 
– PRÓ-INFÂNCIA – POUSADA DA ESPERANÇA II”, sito na Rua Pedro Barreiro de Figueiredo, qtº 
04, s/nº, lado impar, Setor 4E – Quadra 3.536, Pousada da Esperança II – Zona Norte de Bauru/SP, 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 Planejamento - Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados 
que o objeto foi devidamente ADJUDICADO pelo Sr. Prefeito em 09/09/13 à empresa: GOMES & 
BENEZ ENGENHARIA LTDA, no valor global de R$ 2.154.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta 
e quatro mil reais). Bauru, 11/09/2013 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de 
Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 441/13 – Convite nº 037/13 - Processo n.º 41.764/13 – Objeto: Aquisição de 
1.000(mil) sacolas personalizadas. Interessada: Secretaria Municipal da Educação.  A Comissão Permanente 
de Licitações da Educação, analisando as documentações apresentadas em sessão pelos grupos formais, 
informações complementares solicitadas, e ainda, esclarecimentos apurados em diligência, DECIDE: 
HABILITAR a Empresa ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 17060037810 - os documentos 
apresentados atendem as exigências do Edital e INABILITAR a Empresa LOBUSS INDÚSTRIA E 
COMERCIO EIRELI ME - não apresentou a Certidão Negativa de Débitos do INSS prevista no item 
4.2.1.2. alínea “c” e apresentou Certidão Negativa de Débitos com Fazenda Municipal não especificou se 
é referente à Mobiliária ou Imobiliária ou ambos, e esta com data vencida no dia de hoje. Abre-se prazo 
recursal de 02(dois) dias úteis, conforme subitem 13.2 do edital. Bauru, 11/09/2013 – Luciano Martins dos 
Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2013 - PROCESSO Nº 44.984/12 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE PEÇAS LTDA. – Objeto: CARTUCHOS E TONERS E DEMAIS SUPRIMENTOS PARA 
IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS - Interessada: Secretaria Municipal da Administração, 
Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação, Secretaria de 
Finanças, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria do Bem Estar Social, Secretaria 
das Administrações Regionais, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, 
Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria de Esportes e Lazer e 
12º Grupamento de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 275/2013 - do 
Processo Administrativo n.º 44.984/2012, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 11 – CABEÇOTES, KITS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA IMPRESSORAS HP.

Item Especificações mínimas Marca Qtd Valor 
Unitário

01 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – COD. 
C4810A – PRETO – 8 ML. HP 17 R$ 113,00

02 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – COD. 
C4811A – CIANO – 8 ML. HP 17 R$ 113,00

03 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – COD. 
C4812A – MAGENTA – 8 ML. HP 17 R$ 113,00

04 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – COD. 
C4813A – AMARELO – 8 ML. HP 17 R$ 113,00

05
KIT MANUTENÇÃO COMPLETO, P/350 MIL 
CÓPIAS, ORIGINAL HP P/ IMPRESSORA HP 
8150DN - REF. C3914A. 

HP 25 R$ 1.006,00

06
KIT MANUTENÇÃO COMPLETO, PARA 
IMPRESSORA HP LASER P4014N – P4015N – 
P4515N SERIES.  

HP 69 R$ 950,00

07 KIT DE MANUTENÇÃO DA HP LASERJET 4250 
110V Q5421A.  HP 15 R$ 937,50

08 KIT ALIMENTADOR HP Q5997A PARA 
IMPRESSORA HP LASERJET M4345 MFP HP 02 R$ 294,00

09 KIT MANUTENÇÃO HP 110V Q5998A PARA 
IMPRESSORA HP LASERJET M4345MFP  HP 02 R$ 988,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2013 – ASSINATURA:- 
26/08/2013 – VALIDADE: 25/08/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2013 - PROCESSO Nº 37.667/13 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. – Objeto: 
AQUISIÇÃO DE 103250 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA COM 30 METROS, 
7086 BOBINAS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSADOR COM 300 METROS, 700 
BOBINAS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSADOR COM 600 METROS - Interessada: 
Diversas Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros e Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 408/13 - do Processo 
Administrativo n.º 37.667/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:

Item Quant. Especificação Unitário MarcaLOTE 04

1 103250

Papel higiênico 100% fibra virgem natural, 
macio, neutro, embalagem com 4 rolos de no 
mínimo 30m, branco, c/ picote, com folhas 
Duplas.

R$ 2,97
LC FOLHA DUPLA/ 

COPAPA IND. E COM. 
DE PAPEL LTDA

2 7086
Papel higiênico p/ dispensador, 100% fibra 
virgem natural, macio, branco, rolo c/ 300 
metros, Mod 0310. 

R$ 2,77
LUX PAPER/ 

COMERCIAL LUX 
CLEAN LTDA

3 700
Papel higiênico p/ dispensador, 100% fibra 
virgem natural, macio, branco, rolo c/ 600 
metros, Mod 0310. 

R$ 5,53
LUX PAPER/ 

COMERCIAL LUX 
CLEAN LTDA

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2013 – ASSINATURA:- 
02/09/2013 – VALIDADE: 01/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2013 - PROCESSO Nº 37.667/13 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA - 
ME. – Objeto: AQUISIÇÃO DE 5820 PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 
2 DOBRAS E 16856 PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 3 DOBRAS - 
Interessada: Diversas Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros e Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 408/13 - do 
Processo Administrativo n.º 37.667/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:

Item Quant. Especificação Unitário MarcaLOTE 05

1 5820
Papel toalha interfolhado, c/ 02 dobras, fl. simples, (100% 
fibra natural - celulose virgem), branco, pacote com no mínimo 
1000 folhas.

R$ 5,54 PINUS 
PREMIUM

2 16856
Papel toalha interfolhado, c/ 03 dobras, fl. simples, (100% 
fibra natural - celulose virgem), branco, med. 23x27cm, pacote 
com no mínimo 1000 fls.

R$ 8,62 PINUS 
PREMIUM

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2013 – ASSINATURA:- 
02/09/2013 – VALIDADE: 01/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2013 - PROCESSO Nº 27.005/13 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA 
- EPP. – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE 2.000 DE PÃO FRANCÊS AMANHECIDO PARA O ZOOLÓGICO 
MUNICIPAL - Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cujas especificações estão indicadas 
no anexo I do Edital nº 321/13 - do Processo Administrativo n.º 27.005/2013, mediante emissão de Notas 
de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados:
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS AMANHECIDO

ITEM QUANT. ESTIM. ANUAL UNIDADE ESPECIFICAÇÕES R$ UNIT.
01 2.000 QUILOS PÃO AMANHECIDO 5,50

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2013 – ASSINATURA:- 
06/09/2013 – VALIDADE: 05/09/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2013 - PROCESSO Nº 29.717/13 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME. – Objeto: FORNECIMENTO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE: 2.180 LITROS DE DETERGENTE DESENGRAXANTE ALCALINO 
INDUSTRIAL, CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA (SOLUPAN), DILUIÇÃO 1:40, 4.600 
LITROS DE ATIVADO PARA LIMPEZA DE CHASSIS, MOTORES E CABINAS, DILUIÇÃO 1:40 
E 2.400  LITROS DE SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA LIMPEZA DE LATARIAS E CABINAS, 
DILUIÇÃO 1:40- Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de Educação, de Cultura, de Bem 
Estar Social, das Administrações Regionais, de Obras, de Saúde, de Esportes e Lazer, de Meio Ambiente, 
de Agricultura e Abastecimento, Gabinete do Prefeito e 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, cujas 
especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 389/13 - do Processo Administrativo n. 29.717/13, 
mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
processo administrativo e preço abaixo consignado:

2º CLASSIFICADA - LOTE 01
OBJETO: DETERGENTE DESENGRAXANTE, ATIVADO E SHAMPOO AUTOMOTIVO.

ITEM
QUANT.

ESTIMADA 
ANUAL

UNID. ESPECIFICAÇÃO 
MINIMA MARCA R$ 

UNIT R$ TOTAL

01 2180 Litros 

Detergente desengraxante 
alcalino industrial, 
concentrado para limpeza 
pesada (solupan), diluição 
1:40

Tamani 1,42 3.095,60
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02 4600 Litros
Ativado para limpeza de 
chassis, motores e cabinas, 
diluição 1:40

Tamani 1,42 6.532,00

03 2400 Litros
Shampoo automotivo 
para limpeza de latarias e 
cabinas, diluição 1:40

Tamani 1,42 3.408,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2013 – ASSINATURA:- 
05/09/2013 – VALIDADE: 04/09/2014.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/13 – Processo nº 28.928/2012– 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 185/2012 – Interessada: Secretarias Municipais de 
Administração, de Desenvolvimento Econômico, de Finanças, de Negócios Jurídicos, de Bem Estar Social, 
de Administrações Regionais, de Obras, de Agricultura e Abastecimento, de Esportes e Lazer, Gabinete do 
Prefeito e o 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros. COMPROMISSÁRIA: MARCOS ANTÔNIO 
CHAVES - EPP. Em razão de que o fabricante dessa marca, a empresa Tecfil declara que o referido filtro 
saiu de linha e por esse motivo, as partes resolvem alterar a marca a partir de 03 de setembro de 2013, 
do lote 01, item 17 – Filtro de ar interno AP 2032 da marca TECFIL AP 2032 para MANN C 20325. As 
demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preço nº 032/13, firmada em 11 de março de 2013, não 
modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor. O presente aditivo tem vigência a partir 
de 3 de setembro de 2013. Bauru, 11/09/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 466/13 – Processo n.º 35.184/13 
– Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 159/13 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LAÇOS PARA CAPTURA DE ANIMAIS E 06 (SEIS) ABAFADORES 
DE RUÍDO – Interessado: 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Data do Recebimento das 
propostas: até 26 de setembro de 2013, até as 09:00h. Abertura da Sessão: 26/09/13 às 09:00h. INÍCIO 
DA DISPUTA DE PREÇOS: 26 de setembro de 2013 às 10:00h.  Informações na Divisão de Licitações, 
Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar, Vila Noemy – CEP. 17014-900, no horário das 08:00h às 12:00h e das 
14:00h às 18:00h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1437. O Edital está disponível através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br. O referido Edital também poderá ser acessado através do site www.
licitacoes-e.com.br pelo ID 503300 onde se realizará a sessão de Pregão Eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.  Bauru, 11/09/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 422/13 - Processo 
n.º 20.381/12 – Modalidade: Concorrência Pública nº 009/13 - Contratação de Serviços de Engenharia 
para execução de 13.257,83m² de pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada; 2.903,22m de 
guias e sarjetas extrusadas; 28 unidades de Rampas de Acessibilidade e 135,00m de Galeria de Águas 
Pluviais nos Bairros Jardim Solange, Jardim Vitória e Parque Val de Palmas, pelo convênio com a 
União Federal/Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal. Interessada: Secretaria de Obras. 
Notificamos que a sessão designada para as 15h00min. do dia 26/9/2013 foi SUSPENSA, pois houve uma 
incompatibilidade na versão do software utilizado para gravação dos CD’s e, portanto, eles apresentaram 
problemas na leitura dos arquivos que continham.
Bauru, 11/09/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital n.º 418/2013 – Processo n.º 32.557/2013 - Modalidade: 
Convite n.º 034/2013 – Objeto: AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) POSTES EM ALUMINIO 
- Interessada:- Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Comissão Permanente de Licitação, 
analisando as propostas apresentados, decide Classificar as empresas, conforme segue: 1ª Classificada, 
LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP, valor total R$ 37.800,00; 2ª Classificada, 
DJ ELETROMECANICA LTDA-EPP, valor total R$ 41.662,69 e 3ª Classificada, ANDRÉA 
FRANCESCHETTI MONTEIRO 17060037810, valor total R$ 53.340,00. Abre-se prazo recursal de 
02(dois) dias úteis, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8666/93.
Bauru, 11/09/2013– Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE HABILITAÇÃO - Edital n.º 471/2013 – Processo n.º 8.074/2013 - Modalidade: Convite 
n.º 045/2013 – Objeto: AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) M² DE VIDRO INCOLOR 
TEMPERADO DE 10MM E 75 (SETENTA E CINCO) M² DE VIDRO INCOLOR TRILAMINADO 
– Interessado: Secretaria do Meio Ambiente. A Comissão Permanente de Licitação, analisando os 
documentos apresentados, decide Habilitar as empresas ANDRÉA FRANCESCHETTI MONTEIRO 
17060037810, LUKISA VIDROS DE SEGURANÇA LTDA-ME, STAR TEMPER VIDROS LTDA–
EPP E NELY RODRIGUES CONSTRUÇÕES CIVIS, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA – ME, por atender as exigências do edital. Abre-se prazo recursal de 02(dois) dias úteis, nos termos 
do art. 109 da Lei Federal nº 8666/93. Bauru, 11/09/2013– Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de 
Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 357/13 - Processo n.º 
25.827/13 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 124/13 – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: 
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MALAS DE RESGATE – Interessado: Corpo de Bombeiros. Notificamos aos 
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente 
Adjudicada pela Pregoeira em 04/09/13 e Homologado pelo Secretário de Administração em 05/09/13 à 
empresa: MARCA D’ÁGUA LTDA-ME.
LOTE 01 – MALA DE RESGATE

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P. UNIT

01 06 Mala de Resgate Térmica Tamanho “G”:
- Especificações conforme edital 357/13 TP 278,33

Bauru, 11/09/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital n.º 451/13 – Processo n.º 
18.335/13 – Modalidade: Pregão Presencial nº 134/13 – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
– DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE 2.300.000 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. – Interessado: Secretaria Municipal 

de Obras e DAE. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havida foi devidamente Adjudicado pelo pregoeiro em 05/09/13 e Homologado em 09/09/13 
pelo Prefeito Municipal à empresa abaixo:
1º CLASSIFICADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
LOTE 

- 01
QTD EST. 
ANUAL

ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS P.UNIT P. TOTAL PROCEDÊNCIA

01 2.300.000 kg QUILOS DE CIMENTO 
ASFÁLTICO CAP 50/70 R$ 1,32 R$      

3.036.000,00 PETROBRAS

VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R$ 3.036.000,00

2º CLASSIFICADO: CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA.
LOTE 

- 01
QTD EST. 
ANUAL

ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS P.UNIT P. TOTAL PROCEDÊNCIA

01 2.300.000 kg QUILOS DE CIMENTO 
ASFÁLTICO CAP 50/70 R$ 1,32 R$      

3.036.000,00
PETRÓLEO 

BRASILEIRO
VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R$ 3.036.000,00

Bauru, 11/09/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

CHAMAMENTO PÚBLICO COM BASE NO ART. 24, XI DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
Assunto: CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE OBRA
Processo: 48.301/2011 – Modalidade: Tomada de Preço n.ºSMS 02/2011 – Regime de Empreitada Por 
Preço Global - Tipo Menor Preço - Objeto: Contratação de empresa para construção de Unidade Básica 
de Saúde na Rua Cuba, qd. 09 - Vila Independência, Bauru/SP, com o fornecimento de materiais, mão-
de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços.
A Prefeitura Municipal de Bauru/SP informa aos interessados que o processo em epígrafe terá seu contrato 
rescindido com a empresa ZÊNITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA., com fundamento na 
Lei Federal nº 8666/93. Isto posto visando à dispensa de licitação para contratação de remanescente de obra 
nos termos do artigo 24, XI da Lei nº 8.666/93, para o chamamento das empresas remanescentes no certame 
licitatório, obedecendo à ordem de classificação, para que se manifestem acerca do interesse na contratação 
para a execução da obra, no mesmo preço ofertado pela empresa desistente, devidamente corrigido.
Bauru, 11/09/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

CHAMAMENTO PÚBLICO COM BASE NO ART. 24, XI DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
Assunto: CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE OBRA
Processo: 49.292/2010 – Modalidade: Tomada de Preço n.ºSMS 013/2010 – Regime de Empreitada Por 
Preço Global - Tipo Menor Preço - Objeto: Contratação de empresa para construção de Unidade de 
Saúde da Família, localizada a  R. Joaquim Ramos Falcão, entre a Rua Maria Elisa Nogueira e 
Rua Arlindo Pinto Ferreira, Bairro Mary Dota, próximo ao Jd. Chapadão, com o fornecimento de 
materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos 
serviços.
A Prefeitura Municipal de Bauru/SP informa aos interessados que o processo em epígrafe terá seu contrato 
rescindido com a empresa ZÊNITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA., com fundamento na 
Lei Federal nº 8666/93. Isto posto visando à dispensa de licitação para contratação de remanescente de obra 
nos termos do artigo 24, XI da Lei nº 8.666/93, para o chamamento das empresas remanescentes no certame 
licitatório, obedecendo à ordem de classificação, para que se manifestem acerca do interesse na contratação 
para a execução da obra, no mesmo preço ofertado pela empresa desistente, devidamente corrigido.
Bauru, 11/09/2013 – 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: 37.584/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 145/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação de empresa especializada para criação de arte para cartilhas. 
A Data do Recebimento das Propostas será até dia 25/09/2013 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no 
dia 25/09/2013 às 9h. Início da Disputa de Preços dia 25/09/2013 às 14h – Pregoeira: Kamila Concuruto 
Pinholi. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua 
José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.
licitacoes-e.com.br, ID: 503540. 
Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2013 – 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: 42.448/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 154/13 – Sistema de Registro de Preço 
n° 169/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 
aquisição estimada anual de: armários de parede e  bancos alto para o Município. A Data do Recebimento 
das Propostas será até dia 25/09/2013 às 9:30h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 25/09/2013 às 9:30h.   
Início da Disputa de Preços dia 25/09/2013 às 14h – Pregoeiro: Maria Bernadete Soares. O Edital completo 
e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 
3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID. 503508
Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2013 – 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: 40.109/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 156/13 - por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de respirador reutilizável. A Data do Recebimento das 
Propostas será até dia 25/09/2013 às 8:30h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 25/09/2013 às 8:30h. 
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Início da Disputa de Preços dia 25/09/2013 às 11h – Pregoeira: Maria Bernadete Soares. O Edital completo 
e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 
3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID: 503494
Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2013 – 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: 40.727/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 160/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de  1  câmera digital, 1 colposcópio ginecológico. A Data do 
Recebimento das Propostas será até dia 26/09/2013 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 26/09/2013 
às 9h. Início da Disputa de Preços dia 26/09/2013 às 15h – Pregoeira: Maria Bernadete Soares. O Edital 
completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, 
fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, 
ID: 503523
Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2013 – 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: 40.794/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 149/13 – Sistema de Registro de Preço 
n° 159/13– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual 
de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 
26/09/2013 às 8h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 26/09/2013 às 8h.   Início da Disputa de Preços 
dia 26/09/2013 às 15h – Pregoeiro: Victor Gustavo Boronelli Schiaveto. O Edital completo e informações 
poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou 
pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID 502313.
Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2013 – 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: 41.074/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 161/13 - por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição 06 (seis) esfigmomanômetro adulto obeso. A Data do 
Recebimento das Propostas será até dia 26/09/2013 às 8:30h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
26/09/2013 às 8:30h. Início da Disputa de Preços dia 26/09/2013 às 14h – Pregoeira: Maria Bernadete 
Soares. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua 
José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.
licitacoes-e.com.br, ID: 503529
Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 47.549/13 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal 
n.º 8.666/93 – Objeto: Aquisição de peças e mão de obra para manutenção corretiva na parte elétrica 
e eletrônica das VTRs - Prefixo 251, 296, 341 SATEC/SAMU. Informamos que o processo licitatório 
epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em 10/09/2013 à 
empresa abaixo:
MARIA APARECIDA CREPALDI 19152058832: Item 01 – Peças conserto VTR 251, 296, 341 à R$ 
4.180,00; Item 02 – Mão de Obra conserto VTR 251, 296, 341 à R$ 150,00; sendo o valor total da empresa 
de R$ 4.330,00.
Bauru, 11/09/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 31.984/13 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 102/13 – Sistema de Registro de Preço 
n° 112/13– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para confecção e instalação de persianas com fornecimento de todo material necessário. 
Aberto no dia: 03/09/2013 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o 
julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 11/09/2013 e devidamente 
Homologado pelo Sr. Secretário Municipal Saúde de Bauru em 11/09/2013, às empresas abaixo:
CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME.
Item 01 – Persianas vertical em PVC, sem bando, trilho em alumínio com Laminas em PVC, á R$ 59,14 o 
m² , Marca: Casa da Cortina;
Item 02 – Mão de obra para instalação – por m² , á R$ 2,86 o m², Marca: Casa da  Cortina.
Bauru – Divisão de Compras e Licitações, 11/09/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 31.984/13 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 102/13 – Sistema de Registro de Preço 
n° 112/13– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para confecção e instalação de persianas com fornecimento de todo material necessário. Fica 
convocada a empresa relacionada, através de seu representante credenciado no processo em epígrafe, para 
assinatura do Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação. 
CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME.
Bauru, 11/09/2013 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

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

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br

financeiro@daebauru.sp.gov.br
administrativo@daebauru.sp.gov.br

tecnica@daebauru.sp.gov.br
producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO 2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

ESTAGIÁRIOS EM QUÍMICA
 A Comissão do Processo Seletivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru informa que a 
Prova Objetiva do Processo Seletivo para ESTAGIÁRIOS EM QUIMICA será realizada:
DATA: 15 de SETEMBRO de 2013 (domingo)
LOCAL: ITE (Instituição Toledo de Ensino) Prédio de Economia, Bloco 2

  Praça 9 de Julho, Vila Pacífico, Bauru-SP
Conforme Capítulo IX- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS do Edital:

- O candidato deverá apresentar-se às 7h30min, munido de documento de identificação original (R.G.), 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
- A prova terá início às 8h00min e término às 11h00min, ou seja, TERÁ A DURAÇÃO MÁXIMA DE 3,0 
(TRÊS) HORAS.
- Os portões serão fechados às 7h50min, não sendo permitida, em hipótese alguma, a entrada de 
candidatos no local da realização de prova após este horário.
- Ressaltamos o item 15.7 do capítulo IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: Os três últimos candidatos 
de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que 
esgote o tempo máximo da prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as 
provas.
SALA 209 
Inscrição Nome CPF
9150683 ANA LETICIA CARVALHO 442.218.998-08
9150638 BARBARA FOLCATO DE FREITAS 372.953.468-80
9150691 BARBARA PERINI 432.607.368-32
9150546 BRUNA FERNANDA DE PICOLI 402.134.178-12
9150529 DEBORA LIBONATO SABINO 358.437.888-57
9150682 ELAINE ALVES TRINDADE 365.445.848-35
9150621 EVELYN CRISTIANE DA SILVEIRA 425.613.228-74
9150633 ISABELA 418.841.298-46
9150597 JANAINA REGINA LELLIS 400.513.938-83
9150622 JESSICA TAUANE FIAMENGUI 398.680.868-09
9150524 MARCELO SALOMÃO 386.158.968-01
9150652 RODRIGO MENEGHETTI SIMOES 384.880.818-80

Bauru, 28 de agosto de 2013
A Comissão de Concurso

PROCESSO SELETIVO 2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

ESTAGIÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO
 A Comissão do Processo Seletivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru informa que a 
Prova Objetiva do Processo Seletivo para ESTAGIÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO será realizada:
DATA: 15 de SETEMBRO de 2013 (domingo)
LOCAL: ITE (Instituição Toledo de Ensino) Prédio de Economia, Bloco 2

  Praça 9 de Julho, Vila Pacífico, Bauru-SP
Conforme Capítulo IX- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS do Edital:

- O candidato deverá apresentar-se às 7h30min, munido de documento de identificação original (R.G.), 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
- A prova terá início às 8h00min e término às 11h00min, ou seja, TERÁ A DURAÇÃO MÁXIMA DE 3,0 
(TRÊS) HORAS.
- Os portões serão fechados às 7h50min, não sendo permitida, em hipótese alguma, a entrada de 
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candidatos no local da realização de prova após este horário.
- Ressaltamos o item 15.7 do capítulo IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: Os três últimos candidatos 
de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que 
esgote o tempo máximo da prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as 
provas.
SALA 211
Inscrição Nome CPF
9150560 ALINI FRANCISQUETTE HERRERA 464.304.968-56
9150596 AMANDA CAMARGO MARTINS 448.871.778-01
9150704 ASCHELEY 446.862.378-07
9150576 BRUNO HENRIQUE 431.218.898-00
9150703 DIONNY PORTEL MUNHÓZ 336.939.298-40
9150547 FELIPE 459.546.798-27
9150553 GABRIEL MENDONÇA 433.095.328-52
9150528 HEDINAN ADRIANO RODRIGUES 432.692.238-97
9150590 JULIANA DAMASCENO E SOUZA 439.919.458-86
9150690 LARISSA THAIS FERREIRA 425.263.978-63
9150605 LETICIA PEREIRA 377.005.638-88
9150525 LETICIA VALERA TRIGUERO 342.990.488-90
9150721 LILIANE D. R. DA SILVA 364.871.258-65
9150713 MARIA MADALENA  145.847.118-79
9150653 MARIANE VIVEIROS 422.632.238-00
9150602 REBECA ARANHA SHIRATORI 430.333.838-90
9150556 RENAN GUSMAO 464.091.248-05
9150541 VIVIANE 407.167.538-12
9150656 WILLIAN PEREIRA DE OLIVEIRA 410.827.448-24

Bauru, 28 de agosto de 2013
A Comissão de Concurso

PROCESSO SELETIVO 2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO - ENSINO MÉDIO
 A Comissão do Processo Seletivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru informa que 
a Prova Objetiva do Processo Seletivo para ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO - ENSINO MÉDIO 
será realizada:
DATA: 15 de SETEMBRO de 2013 (domingo)
LOCAL: ITE (Instituição Toledo de Ensino) Prédio de Economia, Bloco 2

  Praça 9 de Julho, Vila Pacífico, Bauru-SP
Conforme Capítulo IX- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS do Edital:

- O candidato deverá apresentar-se às 7h30min, munido de documento de identificação original (R.G.), 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
- A prova terá início às 8h00min e término às 11h00min, ou seja, TERÁ A DURAÇÃO MÁXIMA DE 3,0 
(TRÊS) HORAS.
- Os portões serão fechados às 7h50min, não sendo permitida, em hipótese alguma, a entrada de 
candidatos no local da realização de prova após este horário.
- Ressaltamos o item 15.7 do capítulo IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: Os três últimos candidatos 
de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que 
esgote o tempo máximo da prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as 
provas.
SALA 214
Inscrição Nome CPF
9150561 ALINI FRANCISQUETTE HERRERA 464.304.968-56
9150595 AMANDA CAMARGO MARTINS 448.871.778-01
9150702 ANA BEATRIZ FARIA MAXIMO 464.708.298-99
9150548 ANA CAROLINA PEREIRA  NUNES 386.334.208-99
9150626 ANA CLARA FARDIN 396.318.578-32
9150567 ANA CRISTINA KUO 409.998.398-61
9150681 ANA LAURA HERRERO PEREIRA 446.781.588-04
9150592 ANDRÉ LUÍS AFONSO DE SOUZA 437.538.988-56
9150582 ANGELA YASMIN DE SOUZA COSTA 457.669.718-85
9150577 BARBARA LARISA CLAUDINO 456.551.278-57
9150666 BEATRIZ DE FRANÇA REIS 435.575.578-98
9150636 BEATRIZ RODRIGUES RIBEIRO 186.701.298-76
9150552 BIANCA MENDONÇA  439.924.598-02
9150599 BRUNNA MAIARA DA SILVA  445.592.158-39
9150526 BRUNO FELIPE RIBEIRO PAULON 414.202.988-60
9150574 BRUNO HENRIQUE 431.218.898-00
9150708 DIEGO OLIVEIRA DA SILVA. 450.965.048-59
9150684 ELIZABETE GALBIATTI 411.087.438-62
9150607 ELOI 442.693.328-59
9150624 EVERTON FELLIPE DA SILVEIRA 444.389.118-85
9150539 FABIANA HERRERO NUNES 372.099.918-16
9150581 FELIPE TOLEDO MILANO 465.523.238-24
9150658 GABRIEL FRANCISCO PEREIRA 437.259.138-11
9150594 GABRIEL LOCATO 448.929.248-14
9150549 GABRIEL MENDONÇA 433.095.328-52
9150679 GIOVANA DE CASTRO MASSARI 358.934.928-03
9150660 GIOVANA HENRIQUE SILVERIO 453.623.978-26
9150694 GIOVANNA STÉFANI RIBEIRO 414.407.528-18
9150650 GUSTAVO ORIKASSA 456.473.358-37
9150635 ISABELA CHRISTINELI HENRIQUE 388.758.328-03
9150647 ISABELA SOBRINHO BARBOSA 444.936.518-65
9150637 JONATAS 452.574.538-00

9150531 JOSÉ HENRIQUE CAETANO 390.125.828-06
9150593 JOSÉ ROBERTO HOMELI DA SILVA 447.908.428-27
9150544 JULIANO RENAN SILVERIO 350.436.348-71
9150601 KAREN DE LIMA DA COSTA 190.971.168-30
9150657 LARISSE COSTA HOLANDA 452.856.378-99
9150722 LAURA GABRIELE DE JESUS  408.702.578-03
9150711 LEANDRO HENRIQUE BRAGA 448.031.138-66
9150559 LEONARDO ADALBERTO ARANTES 461.184.498-64
9150710 LETICIA 388.917.398-55
9150651 LETICIA MIGUEL 422.064.428-84
9150604 LETICIA PEREIRA 377.005.638-88
9150707 LUANA EDUARDA ROSA CASTOR 460.123.438-76
9150718 MARCELO T. DE ANDRADE 449.242.498-90
9150618 MARIA ISABEL DA COSTA 429.631.378-93
9150686 MARIANA MONTEIRO FALCÃO 324.037.758-60
9150545 MATEUS MACHADO CUCO 396.575.778-45
9150659 MATHEUS DE LIMA ANDRADE 450.370.568-70
9150677 NAYARA TOMAZI BATISTA 436.084.388-74
9150627 NAYHARA DUARTE DIONÍZIO 435.186.758-26
9150557 RENAN GUSMAO 464.091.248-05
9150655 RENATA DE MOURA MARQUES 341.369.558-47
9150712 RHAISSA RASSVETOV BERTO 465.699.168-66
9150678 SARA DE CASTRO MASSARI 453.938.138-56
9150701 SARAH SOUSA FERREIRA 912.160.362-68
9150554 THAINA EL BACHA FONSCECA 355.196.798-94
9150600 THAIS TERENCIANI BATISTA 464.905.858-98
9150695 THIAGO 443.882.358-73
9150693 VITORIA DO NASCIMENTO 337.605.048-17
9150558 VITORIA MATOS COVOLAN 425.575.958-88
9150542 VIVIANE 407.167.538-12
9150555 WELLINGTON DONIZETE PEREIRA 379.253.988-84
9150680 WILLIAN PEREIRA DE OLIVEIRA 410.827.448-24

Bauru, 28 de agosto de 2013
A Comissão de Concurso

PROCESSO SELETIVO 2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

ESTAGIÁRIOS EM DIREITO
 A Comissão do Processo Seletivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru informa que a 
Prova Objetiva do Processo Seletivo para ESTAGIÁRIOS EM DIREITO será realizada:
DATA: 15 de SETEMBRO de 2013 (domingo)
LOCAL: ITE (Instituição Toledo de Ensino) Prédio de Economia, Bloco 2

  Praça 9 de Julho, Vila Pacífico, Bauru-SP
Conforme Capítulo IX- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS do Edital:

- O candidato deverá apresentar-se às 7h30min, munido de documento de identificação original (R.G.), 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
- A prova terá início às 8h00min e término às 11h00min, ou seja, TERÁ A DURAÇÃO MÁXIMA DE 3,0 
(TRÊS) HORAS.
- Os portões serão fechados às 7h50min, não sendo permitida, em hipótese alguma, a entrada de 
candidatos no local da realização de prova após este horário.
- Ressaltamos o item 15.7 do capítulo IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: Os três últimos candidatos 
de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que 
esgote o tempo máximo da prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as 
provas.
SALA 212 
Inscrição Nome CPF
9150640 CAIO MENDONÇA SILVA 418.960.318-03
9150550 DANIEL LEONE ESTEVAM 322.226.428-76
9150717 DEBORA FERNANDA DE OLIVEIRA 425.995.338-99
9150639 ELAINE CASTILHO SILVERIO 401.896.758-61
9150709 FÁBIO HENRIQUE BARNABÉ ALVES 402.984.478-27
9150518 FERNANDO LUIZ FREITAS 392.605.198-10
9150625 GABRIEL GUARRESCHI LEAL 413.758.658-62
9150688 MICHELLE MACHANOSCHI 388.796.518-38
9150648 PEDRO RODEIGUES CRUZ 437.360.088-05
9150598 RAFAEL A. C. STANGHERLIN 403.316.678-51
1 VITÓRIA SAGGIORO 404.836.268-21

Bauru, 28 de agosto de 2013
A Comissão de Concurso

PROCESSO SELETIVO 2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

ESTAGIÁRIOS EM ENGENHARIA CIVIL
 A Comissão do Processo Seletivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru informa que a 
Prova Objetiva do Processo Seletivo para ESTAGIÁRIOS EM ENGENHARIA CIVIL será realizada:
DATA: 15 de SETEMBRO de 2013 (domingo)
LOCAL: ITE (Instituição Toledo de Ensino) Prédio de Economia, Bloco 2

  Praça 9 de Julho, Vila Pacífico, Bauru-SP
Conforme Capítulo IX- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS do Edital:

- O candidato deverá apresentar-se às 7h30min, munido de documento de identificação original (R.G.), 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
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- A prova terá início às 8h00min e término às 11h00min, ou seja, TERÁ A DURAÇÃO MÁXIMA DE 3,0 
(TRÊS) HORAS.
- Os portões serão fechados às 7h50min, não sendo permitida, em hipótese alguma, a entrada de 
candidatos no local da realização de prova após este horário.
- Ressaltamos o item 15.7 do capítulo IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: Os três últimos candidatos 
de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que 
esgote o tempo máximo da prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as 
provas.
SALA 216 
Inscrição Nome CPF
9150676 ALEXANDRE RENNÓ TERENCIANI 369.279.418-51
9150589 BEATRIZ WENZEL PEREIRA 321.311.658-03
9150705 BRUNA DIEGOLLI PAVANELLO 409.903.938-28
9150620 CAROLINE LOPES DE CARVALHO 016.129.982-24
9150580 CÉSAR JOSÉ MARTINELO 326.524.938-76
9150613 EDSON KAIQUE DE LIMA MATIAS 401.938.308-17
9150569 ELISANGELA SILVA OLIVEIRA 290.750.278-69
9150583 FELIPE GABRIEL DA ALDEA 395.855.758-92
9150587 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA 430.858.958-41
9150689 ISABELA CRISTHINE BORTOLOTI 410.221.558-14
9150591 JÉSSICA ZAGO FELICIO 405.060.798-05
9150603 JOSÉ EDUARDO ALVES DE BARROS 405.410.178-02
9150562 JOSÉ EDUARDO CARNEIRO 306.388.888-59
9150646 JOSÉ UMBERTO LENHARO 420.355.478-06
9150527 MARCELA TAIRINE MORINI 357.216.618-79
9150649 PEDRO RODEIGUES CRUZ 437.360.088-05
9150663 VICTOR DE ALMEIDA DAUD 366.014.478-97
9150575 VINÍCIUS SOARES VIEIRA 351.752.038-19

Bauru, 28 de agosto de 2013
A Comissão de Concurso

PROCESSO SELETIVO 2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

ESTAGIÁRIOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA
 A Comissão do Processo Seletivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru informa que 
a Prova Objetiva do Processo Seletivo para ESTAGIÁRIOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA será 
realizada:
DATA: 15 de SETEMBRO de 2013 (domingo)
LOCAL: ITE (Instituição Toledo de Ensino) Prédio de Economia, Bloco 2

  Praça 9 de Julho, Vila Pacífico, Bauru-SP
Conforme Capítulo IX- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS do Edital:

- O candidato deverá apresentar-se às 7h30min, munido de documento de identificação original (R.G.), 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
- A prova terá início às 8h00min e término às 11h00min, ou seja, TERÁ A DURAÇÃO MÁXIMA DE 3,0 
(TRÊS) HORAS.
- Os portões serão fechados às 7h50min, não sendo permitida, em hipótese alguma, a entrada de 
candidatos no local da realização de prova após este horário.
- Ressaltamos o item 15.7 do capítulo IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: Os três últimos candidatos 
de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que 
esgote o tempo máximo da prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com as 
provas.
SALA 217
Inscrição Nome CPF
9150520 DAYANE LOPES BIGELLI 357.251.298-02
9150540 ESTEVAN SVIZZERO 453.859.518-70
9150641 JOSÉ EDUARDO ALMERIN GOMES 387.395.978-06
9150654 RAFAEL CALDERERO BRAGA 389.152.158-85
9150584 TÁRIK DE MATTOS SAKR 414.797.578-02

Bauru, 28 de agosto de 2013
A Comissão de Concurso

CONCURSO PÚBLICO – COMPRADOR
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento dos candidatos:
Eidy Shimokava Cavacami, RG 286385727, 3ª classificada,
Davilson Gigo Benato, RG 261910693, 4º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 12, 13, 16, 17 e 18 de setembro de 2013,  para tratar de 
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 4992/2012-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
Comprador.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; 

(original e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Médio completo, (original e 01 cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)

Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim 

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

Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 06 de setembro de 2013

CONCURSO PÚBLICO – AJUDANTE GERAL
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Noélia Aparecida Zuca Demarchi, RG 21915566-5 , 8ª classificada,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 12, 13, 16, 17 e 18 de setembro de 2013,  para tratar de 
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 741/2012-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
Ajudante Geral.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; 

(original e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental completo, 8ª série (original e 01 cópia)
Comprovação de experiência anterior de no mínimo 06 (seis) meses na função. (original e cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim 

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

Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 06 de setembro de 2013.

CONCURSO PÚBLICO – OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Jurandir Silva da Costa, RG 259330681, 16º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 12, 13, 16, 17 e 18 de setembro de 2013,  para tratar de 
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 10895/2011-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; 

(original e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Médio completo, (original e 01 cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim 

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

Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 06 de setembro de 2013.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 377/2.013-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  Nº 156/2.013-DAE, de 17/04/2.013, que cedeu o Sr. JOSÉ 
ROBERTO MARIN TENÓRIO, portador do R.G. nº 14807304-SSP-SP, Controlador de Sistemas de 
Saneamento e Unidades, para prestar serviços junto à Secretária das Administrações Regionais, com efeitos 
retroativos a partir do dia 04 de setembro de 2.013.
Bauru, 09 de setembro de 2.013.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo nº 15139/2012
Assunto: Ressarcimento de danos 
Interessado: Martins Aristides Conchinelo
Decisão: Indeferimento
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATOS - DAE

PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 054/2011 – DAE
Processo Administrativo nº 10.654/2.010
Pregão Eletrônico nº 052/2.011 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Cesar Norato ME
Assinatura: 06/09/2013.
Objeto: 1.)  A alteração no preâmbulo da ata tendo em vista a nomeação do Sr. Giasone Albuquerque Cândia, 
para a Presidência do Conselho Administrativo do DAE, conforme Decreto Municipal nº 12.032,  de  04 
de janeiro de 2.013.   2.) A prorrogação do prazo de vigência estabelecido no 1º Termo de Aditamento 
ao Contrato nº 054/2011-DAE, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia após o 
seu vencimento do prazo inicialmente estipulado, sendo o seu término previsto para 06/09/2014, nos 
termos do art.57, II da Lei n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
As despesas decorrentes do Presente Termo de Aditamento serão suportadas pela Nota de Empenho 
Ordinário nº 1726, de 06 de setembro de 2013, no valor de R$ 13.620,00 (treze mil, seiscentos e vinte 
reais).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. 
Os editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde 
se realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 5.195/2013
Concorrência Pública nº 05/2.013 – DAE.
Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço tubular profundo, com 
fornecimento de equipamento de bombeamento e acessórios, materiais, mão de obra e tudo o mais que 
se faça necessário para que a Unidade de Produção seja entregue em plenas condições de funcionamento, 
localizado nas proximidades das coordenadas UTM 7.536,36 KmN e 699,91 KmE, MC 51º – Residencial 
Nova Bauru, denominado “Zona Norte”, em local a ser especificado e indicado pela Divisão de Produção 
e Reservação do DAE, com uma vazão prevista de 200 m³/h captando água do aquífero Guarani, conforme 
projeto, planilhas e demais condições especificadas no Anexo I deste Edital.
A Visita Técnica opcional poderá ser efetuada no período de 13/09/2013 à 30/10/2013 (em dias úteis) e 
de acordo com prévio agendamento que deverá ser efetuado através dos telefones (14) 3235-6161/3235-
6188, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, contato com Eng° Gustavo Pernomian ou Eng° Luiz 
Gustavo Batista de Sousa
Data de entrega dos envelopes (Documentos de Habilitação e Proposta Comercial) dia 31/10/2013 até 
as 09h00 horas.
Horário de abertura: às 09h15min.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 5.667/2.013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 093/2013 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Papel Sulfite, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital. 
Data de recebimento das propostas: 24/09/2013, até as 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 24/09/2013, as 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 24/09/2013, as 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Solange Aparecida Pedro
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 2.717/2.013, 14.801/2.012, 6.155/2013 e 3.734/2013 (apensos) - DAE
Pregão Eletrônico n.º 094/2013 - DAE
Objeto: Aquisição de Materiais de Construção Civil Diversos, Tintas e outros, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: 25/09/2013, até as 08h30 horas.
Abertura da Sessão: 25/09/2013, as 08h30 horas.
Início da Disputa de Preços: 25/09/2013, as 09h00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Solange Aparecida Pedro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 9.779/2.011 e 3.973/2.013 (apenso) - DAE
Pregão Eletrônico n.º 095/2013 - DAE
Objeto: Aquisição de materiais de Construção diversos, hidráulicos e de serralheria conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: 25/09/2013, até as 13h30 horas.
Abertura da Sessão: 25/09/2013, as 13h30 horas.
Início da Disputa de Preços: 25/09/2013, as 14h00 horas.
Pregoeiro Titular: Daniele Pompílio Moreno Vialôgo
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CONVOCAÇÃO
A EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Bauru, solicita o comparecimento do 
candidato abaixo relacionado, no setor de Recursos Humanos, situado à Praça João Paulo II s/nº - das 8:00 
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado à sua admissão, conforme Processo 
Seletivo já realizado.
AJUDANTE GERAL
Carlos Rafael de Matos RG 42.541.389-5
O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SERÁ CONSIDERADO 
DESISTÊNCIA À VAGA.

ANTONIO MONDELLI JÚNIOR
PRESIDENTE – EMDURB

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2013
Processo nº 3621/13 – Pregão Registro de Preços nº 016/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: V.C.M. THEODORO ME.
Objeto: Eventual fornecimento de: Item 16 - Luva de látex amarelo, internamente aveludada e 
antiderrapante. Sendo: 300 pares Tamanho M; 200 pares Tamanho G; Marca Sanro;
Valor unitário: R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos)
Valor total estimado: R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais)
Item 19 - Luva de segurança, 5 dedos, confeccionada em suporte textil 100% algodão e revestimento em 
PVC, espessura 1,6mm, com punho liso e mão antideslizante 24 cm de punho; Sendo 20 pares; Tamanho 
único; Marca Yelling;
Valor unitário: R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos)
Valor total estimado: R$ 108,00 (cento e oito reais)
Item 22 -  Luva confeccionada com suporte textil 100% algodão, com banho nitrílico na palma, dorso e 
dedos com elástico no punho. Sendo 12.000 pares; Tamanho G; Marca Yelling;
Valor unitário: R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos)
Valor total estimado: R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais)
Item 26 - Capa de chuva em trevira, forrada, na cor amarela. Sendo 50 un. Tamanho M, 100 un. Tamanho 
G, 150 tamanho GG e 100 un. Tamanho EGG; Marca Maicol;
Valor unitário: R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos)
Valor total estimado: R$ 4.240,00 (quatro mil e duzentos e quarenta reais)
Item 28 - Luva de raspa de couro, punho médio. Sendo 200 pares tamanho único; Marca Teknoluvas;
Valor unitário: R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)
Valor total estimado: R$ R$ 920,00 (novecentos e vinte reais)
Item 31 - Mascara de solda com escurecimento automático de 9 a 13, com regulagem e garantia de 1 (um) 
ano. Sendo 03 un. Tamanho único; Marca GW Scudo;
Valor unitário: R$ 215,00 (duzentos e quinze reais)
Valor total estimulado: R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais); Valor Total de todos os itens: R$ 
47.538,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e trinta e oito reais)
Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: o pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento 
do objeto.
Assinatura: 03/09/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039533
Processo nº  3761/13 -  Pregão para Registro de Preços nº 019/13
Contratante: EMDURB. Contratada:  JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto : 062 cm publicação – em centimetros .
Valor Total: R$ 204,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 09/09/13
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039545
Processo nº 5770/12 - Pregão Registro de Preços nº 033/12
Contratante: EMDURB.Contratada: C.R. DOS SANTOS
BORRACHARIA EPP.
Objeto: 011 M.O. Conserto e reparos – caminhões; 005 Consertos e reparos – Veículos Agrícola; 009 M.O. 
Consertos e reparos – veiculos leves.
Valor Total: R$ 1.418,00
Cond. Pagamento: no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente a
prestação dos serviços.
Assinatura: 09/09/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.



47DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 12 DE SETEMBRO DE 2.013

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039546
Processo nº 5770/12 - Pregão Registro de Preços nº 033/12
Contratante: EMDURB.Contratada: C.R. DOS SANTOS
BORRACHARIA EPP.
Objeto: 044 M.O. Montagem/Desmontagem – caminhões; 012 M.O. Montagem/Desmontagem – veiculos 
leves.
Valor Total: R$ 1.044,00
Cond. Pagamento: no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente a
prestação dos serviços.
Assinatura: 09/09/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039542
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS.
Objeto: 97.02 litros de Etanol comum.
Valor Total: R$ 155,23
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 09/09/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039543
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS.
Objeto: 289.65 litros de Gasolina Comum; 922.276 Etanol comum.
Valor Total: R$ 2.228,72
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 09/09/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039544
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS.
Objeto: 308.62 litros de Gasolina Comum.
Valor Total: R$ 802,41
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 09/09/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 039549
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS.
Objeto: 760.814 litros de Gasolina Comum;  1463.323 litros Etanol Comum.
Valor Total: R$ 4.319,43
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 09/09/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013
Processo nº 3636/13 – Pregão Registro de Preços nº 017/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: 3M DO BRASIL LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para eventual 
fornecimento de películas para confecção de placas de sinalização destinadas a atender a Diretoria de 
Sistema Viário e Transporte da EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:

Item Qte
Estimada Unidade Descrição Marca Valor Unitário Valor Total

01 05
Rolo de 
0,61 x 
20m

Película Refletiva Grau 
Técnico Vermelha, conforme 
especificações contidas NBR 
14.644.

3M R$ 670,00 R$ 3.350,00

02 01
Rolo de 
0,61 x 
20m

Película Refletiva Grau 
Técnico Amarela,  conforme 
especificações contidas NBR 
14.644.

3M R$ 670,00 R$ 670,00

03 06
Rolo de 
0,61 x 
20m

Película Refletiva Grau Técnico 
Verde, conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

3M R$ 670,00 R$ 4.020,00

04 05
Rolo de 
0,61 x 
20m

Película Refletiva Grau Técnico 
Azul, conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

3M R$ 670,00 R$ 3.350,00

05 03
Rolo de 
0,61 x 
20m

Película Refletiva Grau Técnico 
Laranja, conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

3M R$ 670,00 R$ 2.010,00

06 10
Rolo de 
0,61 x 
20m

Película Refletiva Grau 
Técnico Branca, conforme 
especificações contidas NBR 
14.644.

3M R$ 670,00 R$ 6.700,00

07 01
Rolo de 
0,61 x 
20m

Película Refletiva Grau 
Técnico Marrom, conforme 
especificações contidas NBR 
14.644.

3M R$ 670,00 R$ 670,00

08 02
Rolo de 
1,22m x 

22m

Película Refletiva alta 
intensidade (prismática), na 
cor branca prata, conforme 
especificações contidas NBR 
14.644.

3M R$ 2.440,00 R$ 4.880,00

09 10
Rolo de 
0,61 x 
20m

Película Preto Legenda, 
conforme especificações 
contidas NBR 14.644.

3M R$ 360,00 R$ 3.600,00

VALOR TOTAL R$ 29.250,00

Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto mediante a emissão 
da Nota Fiscal ou a Nota Fiscal Eletrônica.
Assinatura: 27/08/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/10
Processo nº 2449/09 - Pregão Presencial n° 12/09
Contratante: EMDURB. Contratada: ENGEBRÁS S/A – INDÚSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE 
INFORMÁTICA
Objeto: A CONTRATANTE e a CONTRATADA, de comum acordo, conforme previsto no art. 57, inciso 
II, da Lei 8666/93, pactuam a prorrogação do presente contrato por 12 (doze) meses, de 24/08/2013 à 
23/08/2014. Conforme previsto na cláusula 4.12, do contrato em epígrafe, com o reajuste referente ao 
acumulado no período pelo IGPM/FGV. O valor estimado pago a CONTRATADA passará para R$ 
482.596,86 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) 
anuais. Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do presente 
termo aditivo.
Assinatura: 23/08/13
Bauru, 12 de setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 7º ADITIVO A PERMISSÃO DE USO Nº 002/2011
Processo nº 4697/2013 ap. 8538/2010 – Concorrência Pública nº 003/2010.
Permitente: EMDURB – Permissionária: ANA MARIA CASTELANI – ME.
Objeto: A PERMITENTE, ante a solicitação da PERMISSIONÁRIA, resolve aditar o Termo de Permissão 
em epígrafe, AUTORIZANDO que seja acrescido para a comercialização nos  ponto nº 002 (churros, 
crepes e derivados e ou alimentos industrializados) os itens: salgadinhos de saquinho, iogurte, bebida láctea 
fermentada, achocolatado em caixinha, doces, balas, chicletes, bolachas, biscoitos e chocolates, conforme 
previsto na cláusula 1.3 do termo de permissão, resguardando o caráter administrativo de unilateralidade, 
discricionariedade e precariedade, com a possibilidade de REVOGAÇÃO da autorização a qualquer 
momento. Segue no anexo rol contendo todos os itens que o permissionário pode comercializar em cada 
ponto. Fica pactuado entre as partes que as demais, formas e condições não atingidas por este termo aditivo, 
permanecem em pleno vigor.
Assinado: 05/09/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

Atendendo ao disposto o artigo 5º da Lei 8.666/93 e suas alterações, a EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU, através de sua Contabilidade, pública as 
justificativas para quebra da ordem cronológica de pagamento, referente o mês de AGOSTO/2013:
Informamos que no mês de Agosto/2013 não houve pagamentos fora da ordem cronológica de pagamento.
Bauru,  12 de Setembro de 2013.
Livia Tavares Benetti
Contador – EMDURB.
CRC nº  1SP 26 8936/O-0

Em cumprimento ao previsto na Lei Municipal 4.392/99, vem publicar o custo com os serviços referente o 
mês de Agosto  de 2013, a seguir descritos:
Processo nº  4059/12  -  Pregão Registro de Preços nº 018/12
Contratada: Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda.
Objeto: Refeições em marmitex para funcionários da EMDURB.
Valor: R$ 13.635,72

Processo nº 5770/12 - Pregão Registro de Preços nº 033/12
Contratante: EMDURB.Contratada: C.R. DOS SANTOS
BORRACHARIA EPP.
Objeto: Prestação de serviços de borracharia, destinado a atender aos veículos da frota da EMDURB.
Valor: R$ 16.389,92
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da Comissão de Licitação.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2012
Processo nº  6023/12  -  Pregão Registro de Preços nº 035/12
Contratante: EMDURB. Contratada: J.E. Rissi Alimentos - ME
Objeto: Eventual fornecimento de pães, conforme quadro abaixo. Previsão para 12 (doze) meses.
01- 10.345,20 Quilos Pão tipo “francês” (aprox. 50 gramas), deverá estar de acordo com a NTA 47 
(Decreto 12.342 de 27/07/78) e com a legislação em vigor quanto às normas de higiene. Será rejeitado o 
pão queimado ou mal assado.
Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, água e sal. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve 
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e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios.  Cor: Casca amarelada e miolo branco.
Valor unitário: R$ 8,70
Valor Total estimado: R$ 90.003,24
02- 300 Quilos Pão tipo “bisnaguinha” ou de “leite” (aprox. 50 gramas), produzido a partir de matérias-
primas sãs e limpas, sem corante, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Tendo 
como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
sal, fermento, açúcar, margarina. Aparência: massa bem assada, sem recheio e sem cobertura, cor, sabor e 
cheiro próprios. O produto deverá estar de acordo com a NTA 47 e resolução CNNPA nº 12/78.
Valor/quilo: R$ 10,00
Valor total estimado: R$ 3.000,00
Valor total estimado dos itens: R$ 93.003,24
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil ao recebimento do objeto.
Assinatura: 27/12/12
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/12
Processo nº  6062/12  -  Pregão Registro de Preços nº 037/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA JR LTDA.
Objeto: Eventual fornecimento de urna assistencial, conforme quadro abaixo.  Período 12 (doze) meses.
Item 01- 048 un. Urna Assistencial Infantil 0,60 cm, Urna modelo sextavado, caixa em madeira de pinus 
revestida em chapa dura e tampa em chapa dura. Tampa com aplicação em silk-screen, sem visor.
Fechamento com 02 chavetas na tampa, 04 alças tipo zincada. Acabamento interno: TNT branco, babado e 
travesseiro solto. Acabamento externo: na cor branco fosco. Marca JR. Valor unitário R$ 82,50, totalizando 
R$ 3.960,00; 02- 012 un. Urna Assistencial Infantil 0,80 cm; Urna modelo sextavado, caixa em madeira 
de pinus revestida em chapa dura e tampa em chapa dura. Tampa com aplicação em silk-screen, sem 
visor. Fechamento com 02 chavetas na tampa, 04 alças tipo zincada. Acabamento interno: TNT branco, 
babado e travesseiro solto. Acabamento externo: na cor branco fosco. Marca JR. Valor unitário R$ 90,00, 
totalizando R$ 1.080,00; 03- 006 un. Urna Assistencial Infantil 1,00 m Urna modelo sextavado, caixa em 
madeira de pinus revestida em chapa dura e tampa em chapa dura. Tampa com aplicação em silk-screen, 
sem visor. Fechamento com 02 chavetas na tampa, 04 alças tipo zincada. Acabamento interno: TNT branco, 
babado e travesseiro solto. Acabamento externo: na cor branco fosco. Marca JR. Valor unitário R$ 115,00, 
totalizando R$ 690,00; 04- 006 un. Urna Assistencial Infantil 1,40 cm. Urna modelo sextavado, caixa em 
madeira de pinus revestida em chapa dura e tampa em chapa dura. Tampa com aplicação em silk-screen, 
sem visor. Fechamento com 02 chavetas na tampa, 04 alças tipo zincada. Acabamento interno: TNT branco, 
babado e travesseiro solto. Acabamento externo: na cor branco fosco. Marca JR. Valor unitário R$ 141,00, 
totalizando R$ 846,00; 05- 006 un. Urna Assistencial Infantil 1,60 cm. Urna modelo sextavado, caixa 
em madeira de pinus revestida em chapa dura e tampa em chapa dura. Tampa com aplicação em silk-
screen, sem visor. Fechamento com 04 chavetas na tampa, 04 alças tipo zincada. Acabamento interno: TNT 
branco, babado e travesseiro solto. Acabamento externo: na cor branco fosco. Marca JR. Valor unitário R$ 
157,00, totalizando R$ 942,00. 07- 012 un. Urna Assistencial Tamanho G. Urna modelo sextavado, caixa 
em madeira pinus e tampa em chapa dura. Tampa com aplicação em silk screen, sem visor. Fechamento 
com 04 chavetas na tampa e 8 alças duras fixas. Acabamento interno: forração somente caixa em TNT 
branco, babado e travesseiro solto; Acabamento externo: Castanho fosco. Medidas: Comprimento Interno: 
1,98m, Largura Interna: 0,57m, Altura Interna: 0,36m. Marca JR. Valor unitário R$ 203,50, totalizando 
R$ 2.442,00. 08- 003 un. Urna Assistencial Tamanho XG Alça Varão, Urna modelo sextavado, caixa em 
madeira pinus e tampa em chapa dura, sem visor. Tampa com aplicação em silk screen. Fechamento com 04 
chavetas na tampa, 02 alças varão com suporte nas laterais e 02 alças tipo varãzinho na cabeceira e pezeira.
Acabamento interno: Caixa forrada em TNT branco, babado de tecido e travesseiro solto; Acabamento 
externo: Castanho fosco.Medidas especiais: Comprimento Interno: 2,04m, Largura Interna: 0,68cm, Altura 
Interna: 0,45cm. Marca JR. Valor unitário R$  284,80, totalizando R$ 854,40; 09- 004 un. Urna Assistencial 
tamanho 2,10 metros, Urna modelo sextavado, caixa em madeira pinus e tampa em chapa dura, sem visor. 
Tampa com aplicação de silk screen. Fechamento 04 chavetas para o fechamento da tampa e 08 alças 
dura fixas.  Acabamento interno: Caixa forrada em TNT branco, babado de tecido e travesseiro solto.
Acabamento externo: Castanho fosco. Medidas especiais: Comprimento interno: 2,10m, Largura interna: 
0,53cm, Altura interna: 0,35cm. Marca JR. Valor unitário R$ 244,00, totalizando R$ 976,00
Total Estimado dos itens: R$ 11.790,40 (onze mil setecentos e noventa reais e quarenta centavos).
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a entrega do objeto.
Assinatura: 05/12/12
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/12
Processo nº  6062/12  -  Pregão Registro de Preços nº 037/12
Contratante: EMDURB. Contratada: VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA. 
EPP.
Objeto: Eventual fornecimento de urna assistencial, conforme quadro abaixo.  Periodo 12 (doze) meses.
Item 06- 216 un. Urna Assistencial Tamanho 1,90m; Urna modelo sextavado, caixa em madeira pinus 
e tampa em chapa dura. Tampa com aplicação em silk screen, sem visor.Fechamento com 04 chavetas 
na tampa e 06 alças duras fixas.Acabamento interno: forração somente caixa em TNT branco, babado e 
travesseiro solto;Acabamento externo: Castanho fosco. Marca Vale Verde. Valor unitário R$ 146,90, total 
estimado R$ 31.730,40 (trinta e um mil setecentos e trinta reais e quarenta centavos).
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a entrega do objeto.
Assinatura: 05/12/12
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/13
Processo nº  7298/12  -  Pregão Registro de Preços nº 044/12
Contratante: EMDURB. Contratada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.
Objeto: Eventual aquisição de ondulação transversal, previsão para 12 (doze) meses, conforme abaixo:

300 Metro cúbico (m³) Ondulação Transversal (Lombada), do tipo I ou II, devendo atender a Resolução 
nº 39/98 do CONTRAN, marca H.  AIDAR. Valor unitário R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais). Total 
estimado R$ 241.500,00 (duzentos e quarenta e um mil e quinhetos reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 22/02/13
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/13
Processo nº  678/13  -  Pregão Registro de Preços nº 004/13
Contratante: EMDURB. Compromissária: SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E 
SINALIZAÇÃO LTDA.
Objeto: Eventual fornecimento de 400 metros lineares de Defensa Metálica semi maleável simples, com 
instalação, implantação por conta do contratado, conforme descrição nos croquis constantes no edital e Ata 
de Registro de Preços. Valor do Metro R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais), valor total estimado R$ 
56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos reais). Período 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto e implantação da 
defensa.
Assinatura: 20/03/13
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013
Processo nº 974/13 – Pregão Registro de Preços nº 007/2013
Contratada: WEST LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME. Contratante: EMDURB.
Objeto: Locação de horas máquina trator de esteira, destinado a atender a Diretoria de Limpeza Pública da
EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:
Item 01- 6.500 horas Locação de máquina trator de esteira, com potência de 150 HP ou superior, com largura 
da lâmina entre 3.160 à 3.690 mm, peso operacional de 16.640 à 20.000 Kg, com operador, combustível 
e manutenção da máquina, por conta da empresa vencedora, para operação no Aterro Sanitário de Bauru. 
Marca Caterpi-llar.
Valor/hora: R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais).
Valor Total Estimado: R$ 1.027.000,00 (um milhão e vinte e sete mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses contados da assinatura.
Forma de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinado em: 15/03/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/13
Processo nº 2272/13 - Pregão Registro de Preços nº 012/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: SINALCOLOR COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES 
LTDA. EPP.
Objeto: Aquisição de tinta para demarcação viária, conforme quadro abaixo:

Item Qte 
Estimada Un Descrição Marca Valor

 Unitário Valor Total

01 2.000
Latas 
de 18 
litros

Tinta para demarcação 
viária à base de resina 
acrílica emulsionada em 
água, cor branca, conforme 
normas da ABNT - NBR 
13.731

BORDEAUX R$ 150,00 R$ 300.000,00

02 1.200
Latas 
de 18 
litros

Tinta para demarcação viária 
à base de resina acrílica 
emulsionada em água, cor 
amarela, conforme normas 
da ABNT - NBR 13.731

BORDEAUX R$ 150,00 R$ 180.000,00

03 200
Latas 
de 18 
litros

Tinta para demarcação 
viária à base de resina 
acrílica emulsionada em 
água, cor preta, conforme 
normas da ABNT - NBR 
13.699

BORDEAUX R$ 150,00 R$ 30.000,00

04 100
Latas 
de 18 
litros

Tinta para demarcação 
viária à base de resina 
acrílica emulsionada em 
água, cor azul, conforme 
normas da ABNT - NBR 
13.699

BORDEAUX R$ 150,00 R$ 15.000,00

05 400
Latas 
de 18 
litros

Tinta para demarcação 
viária à base de resina 
acrílica emulsionada em 
água, cor vermelha, 
conforme normas da ABNT 
- padrão NBR – 13.699

BORDEAUX R$ 150,00 R$ 60.000,00

Valor Total R$ 585.000,00
Condições de Pagamento: 30/60/90 dias após o recebimento do objeto.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 13/06/2013
Bauru, 12 de Setembro de 2013.
Presidente da EMDURB.
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RECADASTRAMENTO ANUAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FUNPREV – 
EXERCÍCIO  -  2013.
PERÍODO: 02/09/2013 A 30/09/2013
HORÁRIO: DAS 8:00 ÀS 11:30 H E DAS 13H00 ÀS 16:30 H
LOCAL: RIO BRANCO 19-31 – ALTOS DA CIDADE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O RECADASTRAMENTO: 
- RG/CPF/HOLERITH E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO.
- DEPENDENTES MENORES DE 21 ANOS:
-  RG/CPF/CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
OBS: 1-Destacamos que, o não comparecimento ao recadastramento anual em epígrafe, implicará na 
suspensão dos benefícios: Pagamento e Vale-compra;
2 - O aposentado ou pensionista “ACAMADO (A)” deverá comunicar a FUNPREV pelo telefone (14) 
3223-7071- Ramal 242 que as Assistentes Sociais vão até o local. 

SERVIÇO SOCIAL

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 156/2013 
APOSENTA voluntariamente, com efeitos retroativos a 10 de setembro de 2013, a(o) Sr(a). Elzio Araújo 
Cotrin, portador(a) do RG nº 8.963.210 SSP/SP e CPF/MF nº 601.757.618-68, servidor(a) da Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Auxiliar em Meio Ambiente - Ajudante Geral, matrícula funcional 
nº 20907, padrão C-18, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 1505/2013, 
uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, c/c art. 145 
incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006. 
Bauru, 11 de setembro de 2013.  

NOTIFICAÇÃO
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Notificamos o servidor aposentado Sr. Cosmo Franco, para que compareça junto a Divisão Administrativa 
da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, sito na 
Rua Rio Branco, n.19-31, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação desta, no horário das 08h00min 
e das 13h00min às 17h00min horas para tratar de assuntos de Vosso interesse.
Bauru, 11 de setembro de 2013.

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2013 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS 
DE BAURU - FUNPREV, através da Comissão de Concurso Público, constituída nos termos do art. 3º, 
do Decreto Municipal nº 7.316/95, através da Portaria nº 103/2013 e, ainda, por determinação do Senhor 
Presidente da FUNPREV, Gilson Gimenes Campos, 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, bem como, 
observando as regras contidas nos Decretos Municipais nº 7.316/95 e 11.045/09, e demais regulamentos 
pertinentes, realizará Concurso Público de Provas, regido de acordo com as Instruções Especiais, que faz 
parte integrante deste Edital, para o provimento de 01 (um) Cargo Público Efetivo vago de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – OPERADOR DE COMPUTADOR, descrito 
no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do 
Concurso Público em questão. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pela Lei Municipal nº 4.830/02 e alterações posteriores, pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Lei 
Municipal nº 6.006/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O presente concurso realizar-se-á, obedecidas as normas contidas neste Edital e sob a responsabilidade 
da Comissão Examinadora, constituída nos termos do art. 3º, do Decreto Municipal nº 7.316/95, através 
da Portaria nº 103/2013, composta, inicialmente, por: André Luiz Ribeiro Bicudo (Professor – CTI/
UNESP); Roberta Natali de Moraes; Suzana Lopes Batista e sob a coordenação de Eduardo Telles de 
Lima Rala.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento da vaga ora existente e as que vierem a surgir, relativo ao cargo 
efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto 
neste Edital. 
3. 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), à Lei Municipal 
nº 4.830/02 e alterações posteriores, pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Lei Municipal nº 6.006/10 
e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
4. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à jornada básica de trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
5. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
6. A data, o local e horário de realização das Provas Objetiva e Prática, que se realizarão neste Município, 
serão divulgados nos Editais de Convocação a serem publicados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru (disponível no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/
diariooficial.aspx)  e no site da FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo 
da página o menu “DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).
7. A descrição das atribuições básicas do cargo consta no Anexo I deste Edital. 
8. O conteúdo programático consta no Anexo II deste Edital. 
9. 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 DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vagas Escolaridade
Pré- requisito Vencimentos1 Benefícios2 Jornada de 

Trabalho
Valor de 
inscrição

Agente em Gestão 
Administrativa e Serviços – 
Operador de Computador

01 Ensino Médio 
Completo R$ 999,84

(a)
R$ 265,00

+
(b)

R$ 198,00

40 horas 
semanais R$ 30,00

1. Vencimentos: Referência “C1” da Grade Salarial dos Agentes do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da FUNPREV (Lei Municipal nº 6.006/10 e ulteriores alterações).

2. Benefícios: (a) Vale Alimentação no valor de R$ 265,00/mês; (b) Vale Refeição no valor de face, 
atualmente, de R$ 9,00/dia, totalizando 22 vales/mês = R$ 198,00/mês; (c) Plano de saúde (desconto 
de 4% dos vencimentos brutos); (d) Vale transporte.

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 1988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 
86.715/81; 
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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 (Certificado ou 
Declaração de Conclusão Ensino Médio, devendo estes serem emitidos por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, devidamente homologado 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; 
j) conhecer e estar de acordo com as instruções do Concurso.

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios.

2.1. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

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.
1.2. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a maior ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, salvo aqueles previstos na legislação municipal.
1.3. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o concurso público não se realizar.

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas de forma exclusivamente 
PRESENCIAL, em dias úteis, no período de 04 de outubro de 2013 (sexta-feira) e de 07 a 11 de outubro 
de 2013 (segunda-feira a sexta-feira), das 08h às 12h e das 13h às 17h (horário de Brasília/DF), na 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV, localizada na Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, Bauru/SP, CEP 17014-
037, devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:

2.1. Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição 
SOMENTE DURANTE O PERÍODO INDICADO NO ITEM 2 DESTE CAPÍTULO, 
através de Depósito Bancário Identificado (identificação através do CPF), no valor de R$ 
30,00 (trinta reais), importância não restituível sob qualquer hipótese, que deverá ser efetuado 
em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica Federal (CEF) – Banco nº 104, 
na Conta nº 0600009-1, Agência nº 0290, em nome da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV. 
OBSERVAR O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS. Não serão aceitos 
depósitos em cheque, nem depósitos efetuados nos terminais eletrônicos (envelopes), nem 
em Casas Lotéricas, nem por via postal, fac-símile (fax), 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 indeferida e 
cancelada.

2.1.1. NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS INTEMPESTIVOS, SENDO 
ESTES CONSIDERADOS DEPÓSITOS EFETUADOS ANTES DO INÍCIO 
DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E/OU DEPOIS DO ÚLTIMO DIA DE 
INSCRIÇÃO.
2.1.2. Na hipótese disposta no item 7, do Capítulo VII, serão aceitas inscrições e os 
respectivos depósitos do valor até o 5º (quinto) dia útil após a data da publicação 
do indeferimento do pedido de isenção, salvo se o candidato interpor recurso, 
quando então, o prazo mencionado neste item será contado da publicação do 
resultado do recurso.

2.2. Inscrição de forma presencial: O candidato deverá dirigir-se à FUNDAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU 
– FUNPREV, no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período e horário designados 
para inscrições (vide Item 2), para providenciar o preenchimento de seu Formulário de Inscrição. 
2.3. Efetivação da Inscrição – O candidato deverá comparecer ao endereço indicado e no 
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo para providenciar a Efetivação de sua inscrição, 

devendo para tanto apresentar a seguinte documentação:
a) Cédula de Identidade RG (original e cópia simples);
b) CPF (original e cópia simples);
c) Formulário de Inscrição devidamente preenchido nos termos indicados no Item 2.2 deste 
Capítulo;
d) Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme 
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo (original e cópia).
2.4. 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 à restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de 
Inscrição.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador devidamente constituído 
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição:

a) O Formulário de Inscrição, devidamente preenchido (que será assinado pelo procurador, não 
necessitando de reconhecimento de firma),
b) O Instrumento de Mandato (Procuração simples, não necessitando de reconhecimento de 
firma do mandante),
c) Cédula de Identidade RG e CPF do Procurador (original e cópia),
d) Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição 
(vide Item 2.1 deste Capítulo; original e cópia),
e) cópias simples e legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa.
3.1. Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na 
Efetivação da Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo 
preenchimento e informações prestadas ao cadastro, arcando os mesmos com eventuais erros. 

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de 
Inscrição, sendo este efetuado exclusivamente na forma presencial. 

4.1. As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, reservando-se à FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV o direito de excluir do 
Concurso Público aquele que não preencher o documento oficial de forma completa e correta e/
ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS:
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de necessidades especiais 
nos termos indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização da 
prova, deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura 
da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido. 

1.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado por parte da Comissão de Concurso designada no Capítulo I, item 1,  da FUNDAÇÃO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV.
1.2. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
caberá recurso a Presidência da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, devidamente justificado 
e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município de Bauru.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas portadoras de 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. O número de vagas abertas para o presente concurso é insuficiente para o atendimento do percentual 
disposto no artigo 1º da Lei Municipal 5.215/04. 
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, sem prejuízo de outros preceitos legais ou jurisprudenciais a serem analisados, 
caso a caso, pela Comissão de Concurso. 
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 com deficiência deverá declarar, no ato de inscrição, tal condição, especificando-a no 
Formulário de Inscrição preenchido presencialmente nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.2. 

5.1. Para efetivar sua inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato 
com deficiência deverá apresentar Laudo Médico legível (original, com assinatura autêntica, ou 
cópia autenticada; de preferência digitado e impresso em papel timbrado do médico emissor) 
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, bem como a provável 
causa de deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando 
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também, o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de Cargo 
conforme Anexo III. 

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 anexado ao Formulário de Inscrição no ato de 
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3. 
7. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Capítulo 
não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição. 
8. O candidato com deficiência aprovado no Concurso Público regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por médico 
perito da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, objetivando verificar se a deficiência 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 de referida norma, 
observadas as seguintes disposições: 

8.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo. 
8.2. 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 8. 

9. O candidato com deficiência que não comparecer para avaliação tratada no Item 8 deste Capítulo, 
perderá o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis. 
10. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame. 
11. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
12. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde (benefício previdenciário auxílio doença) ou aposentadoria 
por invalidez.
13. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso à Presidência 
da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS 
DE BAURU – FUNPREV, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do 
Município de Bauru.

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, 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, omitir 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 ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV), juntamente com o Formulário de 
Inscrição devidamente preenchido nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar 
doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru/SP (original 
e cópia).
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, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).

5.1. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de 
sangue nos termos designados no item 5 deste Capítulo, deverão apresentar a via original de 
seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação pelo agente 
que estiver recebendo as inscrições.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá 
apresentar no ato de Inscrição (Capítulo IV), além dos documentos já indicados no Item 3 do Capítulo 
IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo candidato outorgante, em 
hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP. 
7. 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. 
8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso ao Presidente 
da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS 
DE BAURU – FUNPREV, 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 de Bauru.
9. O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-se 
normalmente poderá fazê-lo desde que recolha a Taxa de Inscrição e efetive sua inscrição nos termos 
indicados no Capítulo IV.

CAPÍTULO VIII – DAS PROVAS E SUAS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será somente de Provas, com caráter somente classificatório, 

com valores atribuídos, a seguir:

Provas Nº de questões/
atividades Peso Duração 

da Prova
Data Provável 
de Realização

Prova 
Objetiva

Língua Portuguesa 10

1 03 horas 10/11/2013
A partir das 08h

Matemática 6
Atualidades 2
Legislação 2

Conhecimentos 
Específicos 30

Prova Prática Conhecimentos 
Específicos 5 10 03 horas A ser agendada – 

Por turmas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo descrito no Capítulo II será composto por 
Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva de conhecimentos, de caráter classificatório, valendo 50 
(cinquenta) pontos, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, 
com 04 (quatro) alternativas cada uma, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, 
versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, com duração 
de 03 (três) horas.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática, de caráter classificatório, valendo 50 (cinquenta) pontos, será 
composta por 05 (cinco) questões e/ou atividades a serem desenvolvidas pelo candidato em 
um período de tempo pré-estabelecido a fim de averiguar se o candidato está apto a exercer 
satisfatoriamente a sua função.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. PROVA OBJETIVA

1.1. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva, que se fará neste Município, 
serão divulgados no Edital de Convocação publicado oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru (disponível no site: 
http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  e no site da 
FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu 
“DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).
1.2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local 
e horário constantes do Edital de Convocação publicados no Diário Oficial do Município de 
Bauru (disponível no site: 
http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  e no site da 
FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu 
“DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”). 
1.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações no Diário 
Oficial do Município de Bauru (disponível no site: 
http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  e no site da 
FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu 
“DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”), não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova 
Objetiva e da Prova Prática. 
1.4. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto para seu início, munido, obrigatoriamente de:

a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha;
b) Protocolo de Inscrição e Documento Original de Identificação com foto. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

1.5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a 
permitirem com clareza a identificação do candidato.

1.5.1. O candidato que não apresentar o documento conforme item 1.4, letra b deste 
Capítulo, não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso.
1.5.2. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após 
o horário estabelecido para seu início.

1.6. 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, segunda chamada de prova seja qual for o motivo alegado para justificar 
o atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-
estabelecidos.
1.7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal. 
1.8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral no dia da Prova 
Objetiva, deverá solicitar, ao fiscal de sala, formulário específico para tal finalidade.

1.8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.

1.9. Não haverá prorrogação de tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de 
afastamento de candidato da sala, por qualquer motivo.

1.9.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão 
somente neste caso, a candidata deverá levar um acompanhante, que ficará em local 
reservado para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança.
1.9.2. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma 
fiscal.
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1.9.3. Não haverá compensação de tempo de amamentação à duração da prova da 
candidata.

1.10. 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, assim como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
1.11. Será excluído do concurso público o candidato que:
a) Não comparecer à prova ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial no Diário 

Oficial do Município de Bauru ou site da FUNPREV, seja qual for o motivo alegado;
b) Apresentar-se fora do local, data e/ou horário estabelecidos no edital de Convocação;
c) Ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 

fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros verbalmente ou por 

escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para realização da prova ou 
qualquer outro tipo de equipamento eletrônico de comunicação;

e) Lançar meios ilícitos para a realização da prova;
f) Não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 

aplicação e de correção da prova;
g) Estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
h) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
i) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação da prova.
1.12. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
1.13. O candidato somente poderá retirar-se da sala após transcorrida 01 (uma) hora do início 
da aplicação da prova.
1.14. No ato da realização da Prova Objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões.

1.14.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com 
caneta de tinta azul ou preta bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
1.14.2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do 
candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no 
final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o Caderno de Questões, sendo 
expressamente vedada a retirada do Caderno de Questões do local de prova.

1.14.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
1.14.4. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
1.14.5. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
1.14.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo 
adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo a transcrição para a 
Folha de Respostas.
1.14.7. Ao término da prova, os dois últimos candidatos deverão sair da sala no mesmo 
momento. Em hipótese alguma poderá um único candidato permanecer sozinho em sala de 
prova com o Fiscal.

2. PROVA PRÁTICA
2.1. Todos os candidatos que comparecerem e realizarem a Prova Objetiva serão submetidos 
à Prova Prática que será realizada em data, local e horário a ser divulgado oportunamente no 
Diário Oficial do Município de Bauru (disponível no site: 
http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  e no site da 
FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu 
“DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).
2.2. O candidato deverá comparecer no local da prova com pelo menos 30 (trinta) minutos de 
antecedência do horário fixado para início, munido do Protocolo de Inscrição e apresentar 
Documento Original de Identificação com foto conforme descrito no item 1.4, letra b, deste 
Capítulo.
2.3. A Prova Prática será constituída de questões e/ou atividades a serem desenvolvidas em 
microcomputadores em rede, num período de tempo pré-estabelecido, abordando procedimentos 
inerentes ao cargo, conforme descrito no Anexo I.

2.3.1. A prova terá a duração máxima de 03 (três) horas.
2.3.2. A prova será composta por 05 (cinco) atividades e/ou questões, com 
subitens, visando avaliar conhecimento teórico e prático de acordo com o conteúdo 
programático constante no Anexo I do presente Edital.
2.3.3. Os pontos a serem atribuídos aos subitens serão discriminados no enunciado.
2.3.4. A prova será avaliada pela Comissão de Concurso, na escala de 0 (zero) a 50 
(cinquenta) pontos, com variação de centésimos.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo descrito no Capítulo II terá caráter classificatório, 
e a nota final corresponderá ao número de acertos do candidato.
2. A Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo descrito no Capítulo II terá caráter classificatório e a 

nota final corresponderá ao número de acertos do candidato.
3. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na Prova Prática, ficando aprovado no Concurso Público regulado no presente Edital o candidato 
que obtiver 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
4. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Prova Prática, bem como o resultado final serão 
publicados oportunamente no Diário Oficial do Município de Bauru (que poderá ser acessado pela 
internet, no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  e no site da 
FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu “DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).
5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao 
órgão realizador, inclusive após o resultado final.
6. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de nota final e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação e as necessidades da FUNPREV, 
de acordo com sua conveniência e oportunidade.
7. Na hipótese de igualdade de nota serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) maior pontuação na Prova Prática,
b) maior número de acertos obtidos nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva,
c) maior número de acertos obtidos nas questões de matemática da Prova Objetiva,
d) 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município de Bauru 
(modelo Anexo IV).

1.1. O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.)

2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial do Município de Bauru referente ao 
Concurso Público regulado neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados e no 
prazo legal. 
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 na seção de Atendimento e Protocolo da FUNPREV. Não serão 
aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e internet ou por qualquer outro meio que não 
esteja especificado neste Edital.
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial do Município de Bauru (que poderá ser 
acessado pela internet, no site: 
http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  e no site da FUNPREV: 
http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu “DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”). 

7.1. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas 
serão corrigidas de acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
7.2. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos constantes na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova. 

8. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.

8.1. Serão liminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

9. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópias de sua prova junto à Divisão 
Administrativa da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seu 
gabarito, 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 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV e publicado 
no Diário Oficial do Município de Bauru (que poderá ser acessado pela internet, no site: http://www.
bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx)  e no site da FUNPREV: http://www.
funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu “DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, 
após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).
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CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através de ato da Divisão Administrativa após autorização da Presidência da 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV a ser publicada no Diário Oficial do Município de Bauru (que poderá ser acessado 
pela internet, no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx), 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 FUNDAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU 
– FUNPREV;
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 nomeação e posse do candidato ficarão condicionadas:
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;
g) a declaração, com firma reconhecida, de que não exerce, na data da posse, outro cargo ou 
função pública, sob pena de acúmulo ilícito, passível de processos administrativo disciplinar e 
penal, sem prejuízo de eventuais ações civis.

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 da prova, 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 uma única vez, por igual período, de acordo com a necessidade da 
FUNPREV.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru (que 
poderá ser acessado pela internet, no site: 
http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx) e no site da FUNPREV: 
http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o menu “DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”), não se aceitando justificativas 
para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 103/2013.

ANEXO I
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – OPERADOR DE COMPUTADOR

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO
Sumária:
Assegurar funcionamento de hardware e software.
Garantir segurança das informações.
Monitorar sistemas.
Prestar atendimento ao público e funcionários.
Detalhada:
01- Inicializar e desativar sistemas e aplicativos.
02- Configurar e desconfigurar hardware.
03- Realizar limpezas periódicas dos equipamentos.
04- Assegurar funcionamento de equipamento reserva.
05- Analisar necessidades dos funcionários no que se refere ao uso de computadores, programas e 
equipamentos, tentando supri-las.
06- Pesquisar novos recursos na área que atendam as necessidades da FUNPREV.
07- Alimentar equipamentos com suprimentos.
08- Solicitar novos programas, equipamentos e computadores.
09- Auxiliar na compra de novos computadores.
10- Anexar e desanexar computadores em redes.
11- Solicitar consertos, quando necessários.
12- Orientar funcionários quanto ao uso adequado dos equipamentos.
13- Verificar temperatura e umidade do local onde se encontram os equipamentos.
14- Fazer cópias de segurança (backup).
15- Controlar acesso de usuários.
16- Criar e executar recursos de armazenamento de dados.
17- Atualizar cadastros da rede.
18- Verificar e alterar dados quando encontrados erros de informação.

19- Prestar informações.
20- Atender reclamações e procurando solucionar problemas.
21- Realizar verificações na rede de informações, banco de dados, cálculos.
22- Encaminhar casos que não são possíveis de resolução pelo operador de computação ao seu supervisor.
23- Orientar funcionários sobre o funcionamento e manejo dos sistemas.

Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Conhecimentos: Técnico e operacional na área de atuação.
Habilidades: Raciocínio numérico e lógico, concentração, senso analítico e iniciativa.
Responsabilidade geral: Manter o funcionamento adequado dos sistemas operacionais dos computadores.
Nível hierárquico: Subordinado ao Diretor de Departamento, Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROGRAMA

LÍNGUA PORTUGUESA:
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos;
2. Relações de sinonímia, antonímia e paronímia;
3. Sentido denotativo e conotativo das palavras;
4. Sintaxe de concordância (nominal e verbal);
5. Ortografia (anterior ao Decreto nº 6.583, de 29/09/2008), pontuação e acentuação.

MATEMÁTICA:
1. Números reais: Adição, subtração, multiplicação e divisão;
2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum;
3. Sistema legal de medidas;
4. Médias Aritmética e Ponderada;
5. Razões e proporções;
6. Regras de três simples e compostas;
7. Porcentagem;
8. Equações de 1º e 2º graus;
9. Progressão Aritmética;
10. Noções de probabilidade e estatística.

LEGISLAÇÃO:
1. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002. Disponível em:
http://www.funprevbauru.com.br/funprev/upload/conteudo/Lei%20n_%204830-02.pdf
2. Resolução nº 09/2004 - Regimento Interno da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV. Disponível em:
http://www.funprevbauru.com.br/funprev/upload/conteudo/REGIMENTO_INTERNO.pdf

ATUALIDADES:
1. Fatos ocorridos a partir de janeiro de 2013, em diversas áreas, tais como: previdência, política, economia, 
sociedade, saúde, educação, tecnologia, relações internacionais e meio ambiente. 

INFORMÁTICA:
1. Conhecer e identificar os elementos de hardware que compõem um computador e seus periféricos;
2. Conceitos, fundamentos, comandos básicos de Sistemas Operacionais Windows XP/7 e Linux Ubuntu;
3. Manipulação de arquivos, diretórios, unidades de discos e partições no Windows XP/7 e Linux Ubuntu;
4. Execução de programas, controle de execução de processos no Windows XP/7 e Linux Ubuntu;
5. Comandos e manipulação de contas de usuário e permissões de acesso a arquivos e diretórios no 
Windows XP/7 e Linux Ubuntu;
6. Conceitos e utilização do Servidor de Proxy Squid;
7. Conceitos e utilização do Servidor Samba.

Referências para Informática:
Windows 7. Disponível em:
http://www.juliobattisti.com.br/artigos/windows7/principal.asp
Guia Foca GNU/Linux – Iniciante. Disponível em:
http://www.guiafoca.org/?page_id=238
Guia Foca SAMBA. Disponível em:
http://www.guiafoca.org/cgs/guia/avancado/ch-s-samba.html
Uso e configuração do Squid. Disponível em:
http://www.squid-cache.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=27

BIBLIOGRAFIA: A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de formação, conforme 
programa acima.

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)ta). _______________________________________, portador(a) do número de RG 
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_____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº 3.298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do 
Decreto nº 5.296, 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): 
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° 
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
C5 - visão monocular (Súmula nº 377, do STJ).
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
D1 - comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 - utilização dos recursos da comunidade 
D5 - saúde e segurança 
D6 - habilidades acadêmicas 
D7 - lazer 
D8 - trabalho 
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: 
Nome do Médico/CRM:__________________________________________
Endereço para Contato:_________________________________________
Telefone:_____________________________________________________
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 Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru - FUNPREV _______________, 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 2013. 

_________________________________
(Assinatura do Candidato)

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO V
CRONOGRAMA DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Sujeito a alterações que serão publicadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis no Diário 
Oficial de Bauru (disponível no site: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.
aspx)  e no site da FUNPREV: http://www.funprevbauru.com.br (acessar, ao lado esquerdo da página o 
menu “DIVISÃO ADMINISTRATIVA” e, após, o submenu “CONCURSOS PÚBLICOS”).

DATA PREVISTA EVENTO
03/09/2013 1.ª Publicação do edital no Diário Oficial de Bauru (D.O.B.)
05/09/2013 2.ª Publicação do edital no D.O.B.
10/09/2013 3.ª Publicação do edital no D.O.B.
04/10/2013 Início das inscrições
11/10/2013 Término das inscrições
15/10/2013 Data da publicação do deferimento/indeferimento das inscrições

22/10/2013 Prazo fatal para interposição de eventuais recursos em relação ao deferimento/
indeferimento das inscrições

24/10/2013 Data da publicação do deferimento/indeferimento dos recursos interpostos
25/10, 29/10, 30/10, 

31/10 e 01/11
Período para inscrições, com recolhimento da taxa, dos candidatos que 
solicitaram isenção da taxa de inscrição e tiveram os recursos indeferidos

05/11/2013 Data prevista para a divulgação da data e do local de realização da Prova 
Objetiva

10/11/2013 Data prevista para a realização da Prova Objetiva

12/11/2013 Data prevista para a divulgação do gabarito preliminar da Prova 
Objetiva

20/11/2013 Data fatal para interposição de eventuais recursos a respeito do gabarito 
preliminar

26/11/2013 Data prevista para divulgação do gabarito oficial e da lista de candidatos 
convocados para realização da Prova Prática

01/12/2013 Data prevista para realização da Prova Prática (podendo a Comissão 
agendar outras datas, durante a semana, para divisão de turmas para 
realização da Prova)

EM ABERTO Data prevista para publicação da classificação final dos candidatos no 
concurso

EM ABERTO Data prevista para homologação do concurso

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Portaria nº 103/2013

Agente em Gestão Administrativa e Serviços – Operador de Computador
AVISO Nº 01 – Concurso Público de Agente em Gestão Administrativa e Serviços – Operador de 
Computador – EDITAL Nº 01/2013 – Alteração no prazo para inscrições – Devido ao atraso da terceira 
publicação do Edital nº 01/2013, que não aconteceu no dia 10 de setembro, a Comissão de Concurso 
Público resolve alterar a data prevista para início das inscrições de 02 de outubro para 04 de outubro, 
modificando o cronograma inicialmente previsto. Fica alterado o prazo para inscrições, passando a ser de 
04 de outubro a 11 de outubro de 2013, conforme cronograma retificado e publicado no Edital, nesta data.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Rosangela Aparecida Correa Ferreira 24.823 31/08/13 15 14/09/13
Valdevino Pinto da Fonseca 16.625 06/09/13 15 20/09/13
Jair do Nascimento 23.904 30/08/13 120 27/12/13
Sandra Maria dos Santos 800.327 31/08/13 30 29/09/13
Angela Maria da Silva Oliveira 21.882 03/09/13 07 09/09/13
Maria Clautilde Benicio da Silva 22.560 02/09/13 30 01/10/13
Renato Terra de Oliveira 23.859 31/08/13 15 14/09/13
Angelica Lopes 30.241 10/09/13 90 08/12/13
Maria Aparecida de Souza Ribeiro 23.618 07/09/13 120 04/01/14

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:
Rosangela Aparecida Correa Ferreira Secretaria de Educação 15/09/13
Valdevino Pinto da Fonseca Secretaria de Obras 21/09/13
Angela Maria da Silva Oliveira SEBES 10/09/13
Maria Clautilde Benicio da Silva Secretaria de Saúde 02/10/13

CONCESSÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

Nome Matrícula Inicial Período 
(dias) Término 

Roberta Quirino Moraes Silveira 29.902 26/08/13 120 23/12/13
Heloize Tintori de Souza 30.628 01/09/13 120 29/12/13
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EMENTÁRIO DAS PROPOSITURAS APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 09 DE SETEMBRO DE 2013

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 06 da Rua Lincoln Queiroz 
Orsini, Parque Jardim Europa.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na Rua Tupinambás, Vila 
Antártica.
Requer à Mesa Voto de Aplauso à Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira do Núcleo 
Habitacional Mary Dota pela realização do evento Círculo de Oração.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito em toda a extensão da Rua 
Coronel Alves Seabra, Vila Seabra/Vila Bom Jesus.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento da Rua Pernambuco 
com a Avenida Rodrigues Alves, Vila Coralina.

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a capinação e 
limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel de número 08-70 da Rua Quintino Bocaiúva, Jardim 
Estoril.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação dos proprietários para que providenciem a capinação e 
limpeza dos terrenos localizados na Rua Luís de Oliveira Lima, Parque Paulista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da praça localizada na quadra 39 da Avenida Cruzeiro 
do Sul, Jardim Nova Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre o carrinho de côco que 
permanece posicionado de forma irregular no cruzamento da Rua Primeiro de Agosto com a Rua Virgílio 
Malta, Centro.

ARTÊMIO CAETANO FILHO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 02 da Rua Jayme Vicente Holloway, Vila 
Aviação.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 03 da Rua Carmelo 
Zamataro, Distrito de Tibiriçá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de rampa de acessibilidade na Unidade Básica de 
Saúde do Distrito de Tibiriçá.

CARLOS ALBERTO CANTELLI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada do lixo e entulho depositados na quadra 03 da Rua Josefina 
Francisca Malaquini, Parque Santa Terezinha.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e a eliminação da cratera existente junto à passagem de 
pedestres localizada no cruzamento da Rua Capitão Gomes Duarte com a linha férrea.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Argentina, 
Jardim Terra Branca e na Rua Equador, entre a quadra 04 e o cruzamento com a Rua Felicíssimo Antônio 
Pereira, Jardim Eugênia.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição da passagem de pedestres existente no cruzamento da 
Rua Capitão Gomes Duarte com a linha férrea, incluindo a implantação de iluminação.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de faixa de pedestres e de obstáculo de solo no 
cruzamento da quadra 04 da Rua Equador com a Rua Argentina, Jardim Terra Branca.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de rampas de acessibilidade na Praça Gastão Vidigal, 
Vila Popular, na Avenida Duque de Caxias, especialmente entre o SESI e o viaduto da Rodovia Marechal 
Rondon, em toda a extensão da Avenida Castelo Branco, Vila Independência/Vila Ipiranga e em todas as 
vias existentes na região do Poupatempo, especialmente nas proximidades do ponto de ônibus localizado 
defronte à Igreja Aparecida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de calçadas nas quadras 03 e 04 da Avenida das 
Bandeiras, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de rampa para pedestres e cadeirantes na quadra 22 
da Avenida Nações Unidas, defronte ao antigo Colégio Seta, interligando a pista marginal à pista expressa.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a elaboração de projeto para a implantação de dispositivos de 
acessibilidade em todos os pontos do Parque Vitória Régia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 02 da Rua 
Francisco José Carnielli, Jardim Rosas do Sul.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 da Rua Piragibe de Carvalho, 
Jardim Coral.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 09 da Avenida do Hipódromo, Vila Carolina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de capa asfáltica nas quadras 18 a 20 da Rua José 
Bonifácio, Jardim Maria Angélica.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 05 da Rua Ernesto Turini, 
Jardim Flórida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre no Estádio Distrital Luiz 
Edmundo Coube.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Santo Garcia 
e Dionísio Momesso, Pousada da Esperança I, no cruzamento da Rua dos Professores com a Rua dos 
Motoristas e no cruzamento da Rua dos Bancários com as Ruas dos Metalúrgicos e dos Ferroviários, 
Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de áreas de lazer com brinquedos infantis e academia 
ao ar livre no Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini e Núcleo Habitacional Vanuire.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a perfuração de poço ou construção de novos reservatórios de água 
na região do Jardim Petrópolis, Jardim Vânia Maria, Jardim Gérson França, Parque Roosevelt e Vila Santa 
Rosa.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de baias de estacionamento para ônibus na 
Avenida Castelo Branco.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação no acesso entre o Núcleo Residencial 
Édison Bastos Gasparini e a Pousada da Esperança.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 03 a 05 da Rua Brasilino Carvalho e 
quadras 01 e 02 das Ruas João Machado, Joel José Sinhoretti, Antônio da Graça Leite e Albino Ribeiro, 
Jardim Marília, quadras 03 e 04 da Rua Júlio Simões, Vila Garcia, quadra 01 da Rua Luiz Roberto Boniotti 
e quadra 04 da Rua Durval Cyrino, Jardim TV.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Baltazar Batista 
e José Bombini, Vila São Paulo e das Ruas Beiruth e Marcílio Dias, Vila Seabra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da quadra 08 da Avenida Darcy César Improta, 
Núcleo Eldorado.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo na quadra 05 da Avenida Moussa 
Nakhl Tobias, Parque São Geraldo e a pintura de faixa de pedestres ao redor da Praça dos Expedicionários, 
Jardim Bela Vista e no cruzamento das Ruas Baltazar Batista e José Bombini, Vila São Paulo.

MILTON SARDIN
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 02 da Rua Higa Ancho, 
Conjunto Habitacional Pastor Arlindo Lopes Viana.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Lúcio 
Luciano, Parque Bauru/Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 02 a 04 da Rua Felício Atala, 
Jardim Flórida.

Atos da Diretoria

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital de Licitação n.º 02/2013 – Processo 
nº: 4.274/2012 – Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2013 – do TIPO MELHOR LANCE, CRITÉRIO 
MENOR PREÇO – Interessada: FUNPREV – Objeto: aquisição de 07 (sete) aparelhos de ar 
condicionado e 03 (três) cortinas de ar, de acordo com as especificações contidas no Anexo I do 
Edital n.º 02/2013. Do recebimento das propostas: O recebimento dos envelopes e a sessão do pregão 
serão realizados em 26 (vinte e seis) de setembro de 2013 (dois mil e treze), às 10 (dez) horas e 30 
(trinta) minutos, na sala de reunião da sede administrativa da FUNPREV, situada na Rua Rio Branco nº 
19-31, Vila América, CEP 17014-037, Bauru/SP. O Edital completo poderá ser obtido através do site www.
funprevbauru.com.br, a partir da primeira publicação do presente, ou, caso haja interesse do licitante no 
Edital impresso, o que, contudo, não é exigência para participação de qualquer licitante, o mesmo, poderá 
ser obtido, junto a Divisão Administrativa da FUNPREV, mediante pagamento do custo reprográfico de 
R$ 0,50 (cinquenta centavos) por folha. Melhores informações, poderão ser obtidas junto a Comissão de 
Pregão, na Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037, Bauru/SP, com a Srt.ª Louise, ou, 
pelo telefone (14) 3227-1444 ou 3223-7071, ou, pelo e-mail folpag2@funprevbauru.com.br. A Comissão 
de Pregão.
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Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

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

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito 
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
Esta publicação circula às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados  e  é distribuida gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias 
Municipais e  Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de Bauru, DAE - Departamento de Água e Esgoto, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru, FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais  Efetivos de Bauru.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para a implantação de obstáculo de solo 
na quadra 04 da Rua Coronel Antônio de Ávila Rebouças, Jardim Flórida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o envio de Projeto de Lei sobre a obrigatoriedade da fixação de 
adesivos com o número de telefone do Disque-Denúncia Abuso Infantil, Violência e Maus-Tratos contra 
Mulheres e Idosos em todos os ônibus urbanos municipais.

MOISÉS ROSSI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e construção de calçada no terreno localizado no lado par 
da quadra 06 da Rua Luiz de Souza, Parque Roosevelt.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água verificado na quadra 01 da Rua 
Ângelo Ranieri, Jardim Terra Branca.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 17 da Rua Padre 
Anchieta, Vila São João da Boa Vista, na quadra 06 da Rua Primeiro de Agosto, Centro e na quadra 15 da 
Avenida Rosa Malandrino Mondelli, Jardim Mendonça.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Norberto 
Barbosa, Jardim Coral.
Moção de Apelo aos Senhores Deputados Estaduais do Partido Verde na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo para que destinem recursos para a implantação de parque ecológico em área verde localizada 
na Quinta da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar como está o andamento do processo 
para a implantação do vale-educação na rede municipal de ensino.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de bebedouro na academia ao ar livre localizada na 
quadra 03 da Avenida Aparecida Inês Chrispim de Matos, Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição da árvore Chapéu de Sol existente na quadra 01 da Rua 
José Costa Ribeiro, Jardim Vânia Maria.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel de número 
02-32 da Rua Júlio Maringoni, Vila Nova Santa Clara.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de bocas de lobo junto às galerias construídas no 
cruzamento das Ruas Waldir José da Cunha e João Sotero de Castro e nos cruzamentos da Rua Walter 
Rodolpho com a Avenida Elias Miguel Maluf e com a Rua Mauro de Almeida Rocha, Vila Industrial.
Moção de Aplauso ao Projeto Suavidade da Associação Luso Brasileira de Bauru por seus 13 anos de 
existência e exemplo de vivência comunitária saudável.
Moção de Aplauso à Igreja Batista Sul pelos 10 anos de efetivos trabalhos e significativa atuação de seus 
membros em prol da comunidade em geral.

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza, capinação, pintura e melhorias na iluminação da Praça 
Antônio Pascoalino, Vila Dutra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal reparos nas muretas do canteiro central da Avenida Pedro de Toledo, 
especialmente no cruzamento com a Rua Sete de Setembro, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de capa asfáltica em todas as vias de paralelepípedos 
do Higienópolis, especialmente nas Ruas Paes Leme, Anhanguera, Borba Gato, Voluntários da Pátria e 
Conselheiro Antônio Prado.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a retirada do obstáculo de solo existente no cruzamento das 
Ruas Virgílio Malta e Ezequiel Ramos, Centro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo no cruzamento das Ruas 
Padre Nóbrega e Silva Jardim, Vila São João da Boa Vista.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 01 das Ruas Fábio Carvalho Leôncio e João 
Batista Fazzio, quadras 08 a 11 da Rua Florentino Alexandrino de Oliveira e quadras 03 a 05 da Rua João 
Celechini, Jardim Vitória.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de galerias na quadra 01 da Rua Antônio Ramos de 

Oliveira, Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, quadras 02 e 03 da Rua Antônio Henrique Alarcon, 
quadras 05 e 06 da Rua Benedito Leite de Brito e quadra 04 da Rua Amina Hamad Giacovoni, Parque 
Jaraguá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 a 05 da Rua Alfredo Zumiani e nas 
quadras 01 a 09 da Rua Ariovaldo Maciel, Tangarás.
Requer à Mesa Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Adineia Aparecida Jiacomin.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de vaga de parada rápida de dez minutos na Rua 
Primeiro de Agosto, 02-12, Centro.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel de número 
02-40 da Rua Júlio Maringoni, Vila Nova Santa Clara.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 03 e 04 da Rua 
Primo Pegoraro, Parque Santa Cândida.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água verificado na quadra 02 da Rua 
Júlio Maringoni, Vila Nova Santa Clara.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de cobertura em todos os pontos de ônibus da 
Avenida Doutor Marcos de Paula Raphael, Núcleo Habitacional Mary Dota.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e melhorias na praça localizada na quadra 05 da Avenida 
Engenheiro Paulo Frontin, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 17 da Rua Antônio 
Alves, Centro, quadra 20 da Rua Alto Acre, Vila Lemos e quadra 02 da Rua Carlos Pereira Bicudo, Parque 
Jaraguá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização do imóvel localizado ao lado do número 01-26 da Rua 
Doutor Aparecido da Silva Baptista, Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Adorna Ruffini 
Aronne, Aristides Dias, Emílio dos Santos, Engenheiro Oersted Barbosa da Silva, João Borges, Osório 
Ribeiro Marins, Palmiro Santini, Professora Othília Sant'Anna Brisola, Quatro, Sete e Ventura Rodrigues, 
Jardim Progresso.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta nas quadras 17 e 18 da Avenida Doutor 
Marcos de Paula Raphael, Núcleo Eldorado.

TODOS OS VEREADORES
Requerem à Mesa Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Angelina Marino Salotti.

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DE AUTORIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE 
DERAM ENTRADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013.

Proc. nº -   Assunto

   223/13 Projeto de Lei nº 90/13, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Convênio, 
repasse de recursos públicos municipais para as entidades esportivas do setor 
privado (BAURU BASKETEBALL TEAM, ATLÉTICA FIB, INST. DESP. EDUC. 
DE BAURU, BAURU TÊNIS CLUBE, FUND. TOLEDO, ASS. BAURUENSE 
DE HANDEBOL, ASS. ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL, ASS. BUSHIDO 
JUDÔ, ASS. BAURUENSE DE DES. AQUÁTICOS E ASS. LUSO BRASILEIRA)

   224/13 Projeto de Lei nº 95/13, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade 
da Prefeitura Municipal à Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem (Bens 
diversos).

   225/13 Projeto de Lei nº 96/13, que acrescenta os arts. 40-A, 40-B e 40-C na Lei nº 5999, 
de 30/11/2010, criando a opção dos Especialistas em Gestão Escolar - Diretores de 
Escola, alterar sua jornada de trabalho de 40 horas semanais para 44 horas semanais 
(PCCS dos servidores específicos da área da Educação).


