
1DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2.015Diário Oficial de Bauru
ANO XX - Edição 2.515  www.bauru.sp.gov.br    SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2.015 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Arnaldo Ribeiro 
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LEIS MUNICIPAIS
LEI  Nº 6.654, DE 18 DE MARÇO DE 2.015

P. 14.052/15 Institui a Semana Municipal de Proteção e Defesa dos Animais em Bauru.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que será 

comemorada anualmente na semana do dia 04 de outubro.
Art. 2º A comemoração ora instituída passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do 

Município.
Art. 3º Em comemoração a Semana Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, poderão 

ser realizadas campanhas educativas, especialmente nas escolas e instituições de 
ensino, visando à orientação quanto:
I - aos direitos e necessidades dos animais domésticos;
II - à necessidade de proteger e respeitar os animais selvagens e silvestres;
III - à conveniência de adotar animais abandonados;
IV - aos dispositivos de leis de proteção animal e ambiental;
V - à declaração universal dos direitos dos animais;
VI - ao conceito de posse responsável, incluindo, especificamente:

a) as responsabilidades dos proprietários de animais pelos atos destes;
b) a necessidade de vacinar e esterilizar os animais domésticos, de 

identificá-los e mantê-los dentro de suas residências.
VII - o direito da objeção de consciência.

Art. 4º A Semana Municipal de Proteção e Defesa dos Animais tem como objetivos:
I - sensibilizar a sociedade para a proteção e defesa dos animais;
II - conscientizar o munícipe de seu papel como agente de proteção;
III - arrecadar donativos que possam contribuir com o trabalho das entidades 

de proteção animal e ambiental do município.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 18 de março de 2.015.

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 12.743, DE 17 DE MARÇO DE 2.015
P. 64.831/14 ap. 48.002/14 (capa)     Declara de Utilidade Pública imóvel pertencente à DANIELE DE 
SOUZA GUIMARÃES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, com 
suporte no art. 51 da LOMB e Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941 e suas ulteriores 
alterações, mais o que consta nos Processos Administrativos nº 48.002/14 e nº 64.831/14,

D E C R E T A
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação a ser promovida pelo 

Município de Bauru, por via amigável ou judicial, o imóvel a seguir descrito: Parte 
de terreno de formato irregular, denominado parte do lote 13 da quadra J, Jardim 
Flórida, situado no futuro prolongamento da Rua Francisco Maiolo, lado ímpar, com 
as seguintes medidas e confrontações: “O perímetro inicia-se no Marco C, cravado 
no alinhamento do prolongamento da referida Rua Francisco Maiolo, lado ímpar, 
distante 44,12 metros mais a curva de raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 
14,12 metros, da esquina da Rua Mario Bueno Salles, lado ímpar, quarteirão 06, 
onde encontra-se localizado o Marco A. Do marco C, segue pelo alinhamento do 
futuro prolongamento da Rua Francisco Maiolo, com curva de raio de 43,25 metros 
e desenvolvimento de 51,78 metros até o Marco D, daí deflete à esquerda e segue na 
distância de 4,16 metros até o Marco 6, daí deflete à esquerda com ângulo interno 
de 119º30’16’’ e segue com rumo de 76º23’NE e distância de 22,00 metros até o 
Marco 5, daí deflete à direita formando um ângulo interno de 176º0’0’’ e segue na 
distância de 6,22 metros até o Marco 4, confrontando nestas três linhas com as terras 
de propriedade de Roberto Papassoni; daí deflete à esquerda formando um ângulo 
interno de 67º47’36’’ e segue na distância de 53,58 metros até o Marco C, onde teve 
início este roteiro perimétrico, confrontando com área remanescente, encerrando 
uma área de 532,76 metros quadrados.” O referido imóvel consta pertencer à Daniele 
de Souza Guimarães, conforme Matrícula nº 98.886 do 2º Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Bauru, encontrando-se no desenho SP nº 5815.

Art. 2º A área descrita no artigo anterior destina-se à interligação dos Bairros Bauru 2000 e 
Jardim Flórida.

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. 4º 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, 17 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ANTONIO GRILLO NETO
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 12.744, DE 17 DE MARÇO DE 2.015
P. 19.645/13     Declara de Utilidade Pública, imóvel pertencente à ENY MICHELE PASSOS PEREIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e considerando o que dispõe o Decreto-Lei 
Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1.941 e suas ulteriores alterações, mais o que consta nos Processos 
Administrativos nº 19.645/13 e 1.534/14,

D E C R E T A
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação a ser promovida pelo 

Município de Bauru, por via amigável ou judicial, o terreno a seguir descrito:
Setor 03, Quadra 655, Lote 32 - Jardim Marambá
Um terreno sem benfeitorias, de forma irregular, destacado da antiga Fazenda 
campo Redondo, correspondente a parte do terreno atualmente anexo a Quadra Z, 
do loteamento denominado Jardim Marambá, nesta cidade de Bauru - SP, com o 
seguinte roteiro perimétrico: começa no ponto 1 cravado no alinhamento da Rua 
Galvão de Castro, quarteirão 14, lado ímpar; deste segue pelo citado alinhamento 

DECRETOS MUNICIPAIS
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na distância de 6,16 metros até o ponto 17, onde segue por uma curva à esquerda 
com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros ate o ponto 18, cravado 
no alinhamento da Rua José Quaggio, deste ponto deflete à esquerda com ângulo 
interno de 90º e segue na distância de 1,04 metros até o ponto 3, confrontando nesta 
linha com o lote 26 da quadra Z do Jardim Marambá, deste ponto deflete à esquerda 
com ângulo interno de 127º e segue na distância de 11,66 metros até o ponto 4, onde 
deflete à direita em curva com raio de 7,81 metros e desenvolvimento de 6,85 metros 
até encontrar o ponto 1, inicial do perímetro e confrontando do ponto 3, passando pelo 
ponto 4, até o ponto 1, com parte desta mesma área, encerrando uma área de 73,78 
metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a ENY MICHELE PASSOS 
PEREIRA conforme Matrícula nº 88.731 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de 
Bauru.

Art. 2º  A área descrita no artigo anterior destina-se ao realinhamento da confluência das 
Ruas José Quaggio e Rua Galvão de Castro no Jardim Marambá.

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. 4º 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, 17 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ANTONIO GRILLO NETO
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 12.748, DE 19 DE MARÇO DE 2.015
P. 13.506/10 Designa membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – 
COMUPDA.

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 Proteção e Defesa dos 

Animais – COMUPDA, conforme previsto no artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal 
nº 5.951, de 02 de agosto de 2.010, os seguintes membros:
I- Representantes Governamentais

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Titular: Nathalia Maria Salvadeo Fernandes Parizoto
Suplente: Dorival Tessari
Titular: Daniel Godoy Tarcinalli
Suplente: Sheila Mara Demarchi
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Titular: Luiz Antonio da Silva Pires
Suplente: Valter dos Santos Junior
Titular: Daliel Contieri Rolim
Suplente: Cláudio Sampaio
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Titular: Yara Moraes Rapini Zalaf
Suplente: Sirlei Sebastiana Polidoro Campos
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
Titular: Helenir Latanzio
Suplente: Adriane Julião
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE/CETESB
Titular: Jussara Maria Tebet
Suplente: Raphael Lou Tchong Ruiz 

II- Representantes da Sociedade Civil
FACULDADE DE BIOLOGIA DA UNESP
Titular: Fátima Luisa de Maria Schoeder
Suplente: Alessandra Karine dos Santos Contador
FACULDADE DE BIOLOGIA DA USC
Titular: Carla Gheler Costa
Suplente: William Ricardo Santana

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIP
Titular: Eric de Castro Pereira
Suplente: Silvia Helena Pereira V. Sgarbosa
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV
Titular: José Rafael Modolo
Suplente: Giselda Matos Xavier
ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL/AMBIENTAL NATURAE 
VITAE, INSTITUTO VIDADIGNA, SOS GATINHOS E SOS 
CERRADO, RESPECTIVAMENTE
Titular: Thais Boonen Viotto
Suplente: Stephanie Santos
Titular: Helena Beatriz Schuler Cassa Silva
Suplente: Pierre Copieters
Titular: Sandra Regina Daniel Ariede
Suplente: Borika Frank Hegyessy
Titular: Leandro Tessari
Suplente: Renata Fabiana Osti

Art. 2º  Conforme disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 5.951, de 02 de agosto de 2.010, o 
presidente do COMUPDA será eleito entre seus membros, por maioria simples.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 19 de março de 2.015.

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

PROJETO  DE  LEI  Nº  26/15
P. 9.779/15 Institui a “Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família” e o “Dia 
Municipal da Família e Caminhada da Família”.

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 instituída a “Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família" e o “Dia 

Municipal da Família e Caminhada da Família”, cuja realização ocorrerá no mês de 
agosto de cada ano.

Art. 2º  A “Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família” iniciará no segundo 
domingo do mês de agosto e encerrará no terceiro domingo do mês de agosto de cada 
ano. O “Dia Municipal da Família e Caminhada da Família” acontecerá no terceiro 
domingo do mês de agosto de cada ano.

Parágrafo único. As comemorações compreenderão, entre outras, as ações que busquem divulgação 
da importância da família como instituição fundamental para o desenvolvimento 
humano.

Art. 3º A comemoração ora instituída passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do 
Município.

Art. 4º A “Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família” e o “Dia Municipal da 
Família e Caminhada da Família”, tem por objetivos:
I -   realçar o dever das instituições, em zelar pela família e pela promoção do 

seu fortalecimento;
II - promover a reflexão e a discussão acerca do conceito da família na 

sociedade atual e seus problemas econômicos, sociais e culturais.
Art. 5º Durante as comemorações da “Semana Municipal de Valorização da Vida e da 

Família”, o Poder Público poderá realizar a mobilização da população, através de 
seus serviços públicos, com a divulgação e orientação dos programas existentes em 
suas várias Secretarias.

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

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
19, março, 15

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de enviar a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei que institui no Calendário Oficial 
de Eventos do Município, a “Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família" e o “Dia Municipal 
da Família e Caminhada da Família”, com realização no mês de agosto de cada ano; iniciando no segundo 
domingo do mês de agosto e encerrando no terceiro domingo do mês de agosto de cada ano, quando 
acontecerá o “Dia Municipal da Família e Caminhada da Família”.

O art. 226 da Constituição Federal, afirma que a família é a base da sociedade, com especial 
proteção do Estado, assegurando assistência à família, coibindo qualquer forma de violência que possa 
afetar o âmbito de suas relações.

A transformação da sociedade afeta diretamente os valores importantes, tais como: caráter, 

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal
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deveres e direitos, elementos fundamentais para a manutenção da Instituição familiar, provocando a 
perda de referência das pessoas e criando uma cultura individualista. A família se faz indispensável para o 
desenvolvimento de uma base social sólida.

A família é à base da sociedade e o núcleo vital para a formação da cidadania. Por isso, se 
faz necessária a instituição da “Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família”, cujo objetivo é 
aprofundar a reflexão sobre a realidade da família que atualmente está desvalorizada, mas que na verdade é 
a instituição responsável pela construção de uma sociedade mais justa.

Para a Cidade de Bauru, a instituição da “Semana Municipal de Valorização da Vida e da 
Família” e o “Dia Municipal da Família e Caminhada da Família”, tem como objetivo a sensibilização 
da população local sobre o tema instituído, e por via de consequência a conscientização da população da 
importância da sociedade familiar na formação humana e na construção de uma sociedade justa e fraterna.

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

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 1.018/15 - PROCESSO Nº 17.581/14 – 
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: FLEX LABEL INDÚSTRIA DE 
ETIQUETAS E RÓTULOS LTDA – OBJETO: O CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, o uso 
do imóvel de sua propriedade, abaixo descrito: Setor 04, Quadra 2165, Lote 08 Distrito Industrial IV 
“Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 02 da Rua Rubens Garcia, correspondente a totalidade 
dos lotes 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Quadra 28 do loteamento denominado 
Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru/SP, medindo 61,00 metros 
de frente, confrontando com a Rua Rubens Garcia; 40,00 metros do lado direito, de quem da via pública 
olha para o imóvel, confronta com os lotes 07 e 22; 22,00 metros do lado esquerdo, confrontando com a 
Rua Acácio Pereira, quarteirão 03, lado par, existindo na confluência da Rua Rubens Garcia com a Rua 
Acácio Pereira, uma curva de concordância com raio igual a 9,00 metros; 61,00 metros na linha dos fundos, 
confrontando com a Rua Dimas Simonetti, existindo na confluência da referida Rua Dimas Simonetti com 
a Rua Acácio Pereira uma curva de concordância com raio igual a 9,00 metros, encerrando uma área de 
2.765,24 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matrícula nº 116.280 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado 
pelo desenho SP 5621 e avaliado por R$ 110.609,60 (cento e dez mil, seiscentos e nove reais e sessenta 
centavos). – PRAZO: 24 meses – DATA: 05/03/15, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993.

CONTRATO Nº 7.624/15 – PROCESSO Nº 30.583/14 – CONTRATANTE: - MUNICÍPIO DE BAURU 
– CONTRATADA: OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA - OBJETO:- 
Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 
ALUNOS DA REDE PÚBLICA, operando em linhas que circularão entre bairros diversos, na zona urbana 
e na zona rural, contando com 01 (um) monitor em cada veículo, e 02 (dois) monitores que conduzem 
alunos para as Escolas de Ensino Especial, em todos os dias letivos de acordo com o Calendário Oficial 
Escolar, estabelecida por quantidade de quilômetros rodados por dia letivo e conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao processo administrativo nº 30.583/14.– PRAZO: 12 meses – VALOR: 
R$ 12.567.444,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 20/15 - PROPONENTES: 04 - 
ASSINATURA: 19/03/2.015, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
31.775/13, que tem como interessada a Divisão de Vigilância. ARQUIVADA. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
33.584/13, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde. ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
36.716/13, que tem como interessada a Divisão de Vigilância. ARQUIVADA. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
43.815/14, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde. ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
50.668/14, que tem como interessado o Gabinete do Prefeito. ARQUIVADA. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
67.546/13, que tem como interessada a Corregedoria Geral Administrativa. ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

EXTRATOS 

Corregedoria Geral Administrativa
Maurilio Silvestre Junior

Corregedor Geral

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Luiz Célio Bucceroni

Secretário

Secretaria das 
Administrações Regionais

 Levi Momesso
Secretário 

SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 
Praça das Cerejeiras, 1-59 2º andar, sala 3 

3235-1194 / 3235-1326 

Administração Regional Bela Vista 
Rua Santos Dumont, 14-43 

- F. 3212-7865 

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

- F. 3218-5013 

Departamento Social 
Avenida Nuno de Assis, 14-60 – piso térreo

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

- F. 3203-1890 

Administração Regional São Geraldo 
Rua Carlos Galiters, quadra 2 

- F. 3237-3460 

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

- F. 3279-1145

PORTARIA SEAR 007/2015
LEVI MOMESSO, Secretário Municipal das Administrações Regionais – SEAR no uso de suas 
atribuições legais:

RESOLVE
Autorizar os seguintes servidores a conduzir viaturas municipais, compatíveis as suas categorias que os 
mesmos são habilitados, pelo prazo de 06 meses, na execução de serviços realizados por esta Secretaria, 
em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de Setembro de 2005, com todas as responsabilidades 
cabíveis.
Servidor Nº Carteira Nacional de Habilitação Validade
- Sérgio Freitas Alba 04343023716 22/11/18

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 19 de Março de 2015.

LEVI MOMESSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO  FUNCIONAL  - DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR
RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO

AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Comunicamos que os servidores ativos, aposentados, pensionistas e representantes legais que recebem o 
benefício “AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA”, devem efetuar 
o Recadastramento, no Período de Janeiro à 31 de Março de 2015. 
Documentos para Recadastramento:

•	 Servidores/ Pensionistas Estatutários:  
1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código 
internacional de saúde).
2-Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial 
por este órgão.
3- RG e CPF do dependente se tiver. 
4- Declaração da Funprev, constando que o filho(a) encontra- se cadastrado como portador de deficiência. 
5- Documentos Pessoais, Holerite e Comprovante de Residência do Servidor.
Obs: Para solicitar a Declaração na Funprev, o responsável deve comparecer à FUNPREV munido de holerite 
atualizado, Documentos Pessoais (RG e CPF), Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento, RG 
e CPF do dependente, o atestado médico recente e a declaração negativa de beneficio assistencial do INSS.
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•	 Servidores/ Pensionistas Extranumerários (Celetistas)
1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código 
internacional de saúde).
2- Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial 
por este órgão.
3- RG e CPF do dependente (se houver). 
4- Documentos Pessoais e Comprovante de Residência do Servidor.

Após obter toda a documentação supra mencionada o responsável deverá: AGENDAR HORÁRIO NA 
SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL, PARA TRAZER OS DOCUMENTOS-  FONE:3227-5650, Rua  
Marcondes Salgado, nº 2-45.  Horário de Atendimento: 8h ás 11hs e das 13hs ás 16h. 
Salientamos que o RECADASTRAMENTO deverá ser efetuado de acordo com a Lei nº 5227/04 e 
Decreto nº 9928/04, e o não comparecimento acarretará a SUSPENSÃO do pagamento do benefício a 
partir de abril de 2015.
Informamos ainda que os servidores contemplados, serão também comunicados quanto ao Recadastramento 
mediante correspondência.  

PORTARIA Nº 687/2015
LUIZ CELIO BUCCERONI, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, autorizar os servidores abaixo 
relacionados, para dirigir as viaturas pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, por um período 
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização, dos servidores ocupantes do cargo de motorista, conforme protocolo/e-doc nº 16.407/2015 
e 16.396/2015.
MATRÍCULA NOME R.G.
29.877 RODRIGO RODRIGUES ALVES DA SILVA 467601690
32.934 RICARDO AKIO KASHIMA 29640228X

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 23/03/2015, portaria nº 688/2015, concede licença sem 
vencimentos, pelo período de 02 (dois) anos, ao servidor   VALCIRLEI GONCALVES DA SILVA, 
portador do RG nº 13.344.780-7, matrícula nº 22.605, cargo efetivo Especialista em Construção Civil / 
Infraestrutura – Arquiteto, lotado na Secretaria Municipal das Administrações Regionais, conforme 
protocolo/e-doc 15.927/2015.

TRANSFERÊNCIA: A partir de 23/02/2015, portaria nº 695/2015, transfere, o pedido, o servidor 
VANTUIL CAMPANARI, matrícula nº 28.453, RG nº 29.983.775-0, Agente em Gestão Administrativa 
e Serviços – Agente de Administração, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças  para a Secretaria 
Municipal dos Negócios Jurídicos, conforme protocolo/e-doc n º 70.627/2014.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 0689/2015: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2515, a PORTARIA N.º 0085/2015 que nomeou  o (a) Sr(a). JANAINA ANTUNES 
DE MORAIS, portador (a) do RG n.º 401265766, classificação 127° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 0690/2015: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2515, a PORTARIA N.º 0166/2015 que nomeou  o (a) Sr(a). CARLOS VINICIUS 
DA SILVA GUIMARAES, portador (a) do RG n.º 47408596, classificação 06° lugar, no cargo efetivo 
de “AGENTE EM GESTAO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - DIGITADOR”, DESISTÊNCIA 
TÁCITA.

PORTARIA Nº 0691/2015: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem 
Efeito no Diário Oficial nº 2515, a PORTARIA N.º 0208/2015 que nomeou  o (a) Sr(a). BIANCA 
ALVES AMANCIO, portador (a) do RG n.º 348564570, classificação 107° lugar, no cargo efetivo de 
“AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO”, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.

A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0692/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2515 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) JONATHAN WAGNER RAMOS SANCHES portador do RG 462706771, 
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 135° lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 07/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 23/03/2015 ÀS 08h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0693/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EM GESTAO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - DIGITADOR, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2515 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 

a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) PATRÍCIA DOS SANTOS RODRIGUES portador do 
RG 42233974X, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 07° lugar, no concurso público para 
AGENTE EM GESTAO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - DIGITADOR, edital nº 12/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 23/03/2015 ÀS 09h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0694/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2515 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FERNANDO CESAR 
LEANDRO portador do RG 488152471, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 114° lugar, 
no concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, edital nº 23/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 23/03/2015 ÀS 10h00min

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, 
caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que 
todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2014);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Comprovante de Situação Cadastral do CPF 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2512, do (a) Sr(a). GIULIA MARTINS 
PIOVESAN, portador do RG 34.038.344-6, classificado (a) em 23° lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 01/13), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “ARQUITETURA E 
URBANISMO”, em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA, formalizada em 19/03/2015.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 23° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ARQUITETURA E URBANISMO, na Prefeitura 
Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) KATIE ARIKAWA, portador(a) do RG 46.671.669-2, classificado(a) 
em 24° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ARQUITETURA E 
URBANISMO, edital nº 01/13. Este deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-
ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, 
num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo 
estipulados acarretará a sua desistência.

PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, torna público para conhecimento dos interessados a prorrogação de validade do Processo Seletivo 
para Credenciamento de Estagiários nas áreas de: ENGENHARIA CIVIL E PEDAGOGIA (Edital 
01/2014) homologado em 21/03/2014, por mais 01 (hum) ano, a contar de 22/03/2015.

Bauru, 02 de Março de 2015.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 01/2015
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, 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 de Administração 
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(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) 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: 
Heitor Miranda Bottura, Adilson Renofio, Ana Cristina Maurício Ferreira, Beatriz Ortiz, Idomeu 
Alves de Oliveira Junior, Sandra Fiorelli de A. Penteado Simeão e sob a coordenação de Karina Osti e 
Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 359/2015, 
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 de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) 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 05 (cinco) de maio de 2015.   
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no 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-
Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³

Jorna
da Básica 

de Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista Em 
Construção Civil 
/ Infraestru
tura – 
ENGENHEIRO

01

Conclusão do Ensino 
Superior em Engenharia 
Civil e Registro no 
Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e 
Agronomia (CREA)

R$ 3.376,82 R$ 285,00
30 horas / 

sema
nais

R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 2 da Lei Municipal nº 5.975/10
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 285,00 Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6505/14)

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 5 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. 
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 0h (zero hora) do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2015 às 20h do dia 10 (dez) de abril de 2015, (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 CONSTRUÇÃO 
CIVIL / INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO 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, das 08h 
às 18h.
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 da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, 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, no 
qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O Laudo Médico 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: 17014-900, 
no período de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 a 10 (dez) de abril de 2015.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da prova, serão publicadas no 
Diário Oficial do Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
1.5) 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 
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de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de Identidade RG, o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de identificação 
do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG),  até às 16h do dia  15 (quinze) de maio de 2015.
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 RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às até às 16h do dia  15 (quinze) de 
maio de 2015. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 
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 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 
da 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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.
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março a 10 (dez) de abril de 
2015.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. 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:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) 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 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.

15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
19. 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 
efetuada 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 nos termos do 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: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco), 26 (vinte 
e seis), 27 (vinte e sete) e 30 (trinta)  de março de 2015 das 8h30min. às 17h, 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 
indicados 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 02 (dois) de abril de 2015. 
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 Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Especialista Em 
Construção Civil 
/ Infraestrutura – 
ENGENHEIRO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 14

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasInformática - AUTOCAD 10

Língua Portuguesa 10
Matemática 08
Legislação 08

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Em Construção Civil / 
Infraestrutura – ENGENHEIRO 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 e classificatório, valendo 90 
(noventa) pontos, prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2015, 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, sendo aprovados nesta fase os 
candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
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;
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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, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru.
d) será permitida a Entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
j) 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 359/2015. 
k) 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 lato sensu, com 
carga horária mínima de 360 horas-aula na área de engenharia 
civil, devidamente registrado no órgão competente.

2,0 pontos 2,0 pontos

 
l) 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;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
n) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
o) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) 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 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 05 (cinco) de maio de 2015.   
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, 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 com foto 
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 a prova, 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, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
  12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil 

/ Infraestrutura – ENGENHEIRO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um 
ponto e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado nesta fase aquele que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil 
/ Infraestrutura – ENGENHEIRO 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.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou 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 Análise de Títulos, 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 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de AUTOCAD da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à qualquer ato público do concurso regulado por 
este Edital, 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. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público desde concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
3. 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, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
(www.bauru.sp.gov.br). 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
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2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
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;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

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 359/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO
Projetar e desenvolver projetos técnicos executivos na área de engenharia civil. Realizar levantamentos 
técnicos. Estudar a viabilidade técnica e econômica do empreendimento. Definir metodologia de execução. 
Desenvolver projetos solicitados. Revisar e aprovar projetos particulares ou públicos de acordo com 
o Código de Obras e demais legislações de Uso e Ocupação do Solo. Projetar e desenvolver projetos 
executivos de estrutura de concreto, metálicas, hidráulicas, drenagem urbana, prevenção e combate à 
incêndios e instalação de gás (GLP). Analisar projetos elétricos e de sistema de proteção de descargas 
atmosféricas (SPDA). Quantificar materiais, elaborar composição de preços, orçamentos e cronogramas 
físico-financeiros (em programas de informática). Elaborar memoriais técnicos para especificar e 
normatizar as execuções de obras civis. Elaborar roteiros de áreas para desapropriação e permuta. 
Realizar visitas e vistorias técnicas e elaborar laudos. Realizar avaliações em estrutura física de prédios 
e acessibilidade. Avaliar projetos de prédios públicos ou particulares que necessitam de adaptação às 
normas de acessibilidade (ABNT). Acompanhar e fiscalizar andamento das obras. Periciar projetos e obras. 
Receber informações sobre a obra/reforma a ser vistoriada. Analisar planta da obra/reforma. Solicitar 
viatura para ir até o local. Fiscalizar se a obra/reforma da planta está compatível com a realidade. Averiguar 
qualidade da obra. Notificar órgãos responsáveis quando a obra não estiver de acordo com os padrões ou 
apresentar alguma irregularidade. Fiscalizar se as solicitações feitas foram atendidas. Acompanhar prazos e 
cronogramas das obras. Coordenar execução e manutenção de obras. Selecionar equipamentos e materiais. 
Estabelecer e controlar cronograma. Fiscalizar e realizar ajustes nas obras. Otimizar processos construtivos. 
Verificar serviços executados. Realizar inspeção preventiva e corretiva. Gerenciar suprimento de materiais. 
Supervisionar segurança da obra. Analisar planta e informar demais profissionais das tarefas a serem 
realizadas. Coordenar e organizar aspectos diversos na construção. Fiscalizar e informar profissionais 
sobre o uso adequado dos equipamentos e materiais utilizados. Analisar se os profissionais estão utilizando 
equipamentos de segurança. Elaborar documentação técnica. Elaborar procedimentos e especificações 
técnicas. Emitir parecer técnico. Elaborar relatórios e laudos. Realizar notificações. Propor protocolos, 
treinamentos e adequações na legislação. Planejar, organizar, ministrar cursos, seminários e palestras. 
Analisar projetos, contratos, convênios e propostas técnicas. Representar a Secretaria a qual pertencer em 
Comitês e Conselhos.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

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.
18. Desempenho de Edificações de até Cinco Pavimentos.
19. Acessibilidade Urbana.

INFORMÁTICA – AUTOCAD
1. Interface do AutoCAD
2. Comandos de desenho
3. Inserção de pontos por coordenadas
4. Comandos de precisão
5. Seleção de objetos
6. Visualização do desenho
7. Comandos de modificação
8. Dimensionamento
9. Propriedades dos objetos

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto – gêneros textuais literários e não literários;
2. Emprego de Vocabulário;
3. Pontuação;
4. Regras de Acentuação Gráfica;
5. Crase;
6. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral;
7. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto);
8. Concordância nominal e verbal;
9. Regência Verbal e Nominal;
10. Período Simples e Período Composto.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares. 
2. Vetores: conceitos básicos, operações (adição, subtração, multiplicação por número real, produto 
escalar, produto vetorial, produto misto). 
3. Derivadas de funções de uma variável e aplicações. 
4. Diferencial e Integral indefinida e definida, com aplicação de métodos de integração no cálculo de áreas 
e volumes de sólidos de revolução. 
5. Estatística básica: medidas de tendência central e dispersão, interpretação de gráficos.
LEGISLAÇÃO 
1. Lei Municipal nº 1574, 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 5975, de 01 de outubro de 2010 (PCCS da Administração). Disponível em:  
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

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

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 2015.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE 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 2015.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
03/03/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
12/03/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/03/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/03/2015 Abertura Inscrições
10/04/2015 Encerramento Inscrições
05/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/05/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 03 de março de 2015.
LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 02/2015
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 EDUCAÇÃO ADJUNTO  
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, descrito no Capítulo II deste 
Instrumento. 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 de Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal 
nº 5.999/10 e alterações posteriores), Estatuto do Magistério Municipal, Legislação Nacional que rege a 
Educação Básica 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: 
Eliana Marques Zanata, Salete Regiane Monteiro Afonso, Andrea Belli Floriano, Judite Della Torre 
Jayme, Elaine Cristina Gomes de Moraes e Claudio Moreira e sob a coordenação de Mariana Félix 
Bueno Belone e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da 
Portaria nº 360/2015, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de cadastro de reserva relativo ao cargo efetivo descrito no 
Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados 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 de Educação (Lei Municipal 
nº 5.999/10 e alterações posteriores), Estatuto do Magistério Municipal, Legislação Nacional que rege a 
Educação Básica e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2015.   
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no 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-Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – 
ESPECIAL

CR

Conclusão de 
Curso Superior na 
Área Específica R$ 1.215,34 R$ 285,00 + 

Vale Transporte
20 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Escolaridade/Pré-Requisito¹: 1.Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação 
em Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou
2. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização (Lato Sensu, carga 
horária mínima de 360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público 
Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado – 
AEE; ou
3. Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das Deficiências 
(Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou
4. Conclusão do Curso Normal Superior com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 
horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público Alvo da Educação Especial 
(Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado – AEE; ou
5. Conclusão do curso de Licenciatura Plena Em Educação Especial.
Vencimentos²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto (Lei Municipal n° 
5.999/10).
Benefícios³: Vale Alimentação (R$ 285,00 - Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6505/14) + Vale 
transporte (Decreto Municipal nº 11.637/11 e Decreto Municipal nº 12.449/14).

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:
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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 de: Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação 
Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou Curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 horas) em Educação Especial/
Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, 
Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em 
Atendimento Educacional Especializado – AEE; ou Curso Normal Superior com Habilitação em Educação 
Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou Curso Normal Superior com 
Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas 
áreas das Deficiências – Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, 
Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento 
Educacional Especializado – AEE; ou Curso de Licenciatura Plena Em Educação Especial), devendo 
este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão 
competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 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. 
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 0h (zero hora) do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2015 às 20h do dia 10 (dez) de abril de 2015, (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 EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL 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, das 08h 
às 18h.
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 da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, 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, no 
qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O Laudo Médico 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: 17014-900, 
no período de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 a 10 (dez) de abril de 2015.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da prova, serão publicadas no 
Diário Oficial do Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
1.5) 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 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de Identidade RG, o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de identificação 
do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG),  até às 16h do dia  15 (quinze) de maio de 2015.
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 RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia 15 (quinze) de maio 
de 2015. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 
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 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 
da 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. 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.
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) 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 
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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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março a 10 (dez) de abril de 
2015.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. 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:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) 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 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
19. 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 
efetuada 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 nos termos do 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: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco), 26 (vinte 
e seis), 27 (vinte e sete) e 30 (trinta) de março de 2015 das 8h30min. às 17h, 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 
indicados 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 02 (dois) de abril de 2015. 
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 Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

- ESPECIAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 10

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Psicologia 10
Língua Portuguesa 08

Matemática 08
Atualidades 06
Legislação 08

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL 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 e classificatório, valendo 90 
(noventa) pontos, prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2015, 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, sendo aprovados nesta fase os 
candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
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, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru.
d) será permitida a Entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
j) 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 360/2015. 
k) 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 da Educação, 
devidamente registrado no órgão competente (MEC).

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Mestrado, na área da Educação, 
devidamente registrado no órgão competente (MEC). 

2,0 pontos 2,0 pontos

Pós 
Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, de curso de 
especialização em nível de Pós Graduação lato sensu, com 
carga horária mínima de 360 horas-aula em uma das áreas das 
deficiências: Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/
Superdotação, (desde que não utilizado para investidura no 
cargo) devidamente registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação
Declaração, Certificado ou Diploma, de curso de Graduação 
em área afim à Educação (exceto o exigido no pré-requisito), 
devidamente registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

l) 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;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
n) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
o) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
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p) 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 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 05 (cinco) de maio de 2015.   
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, 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 com foto 
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 a prova, 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, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL terá caráter eliminatório e 
classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado 
aprovado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL 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.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou 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 Análise de Títulos, 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 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Psicologia da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital, 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. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.

3. 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, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
(www.bauru.sp.gov.br). 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada 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, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
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;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
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oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

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 360/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - ESPECIAL
Exercício de docência em regência de classes (Sala de Recursos e Itinerância) da Educação Especial em 
caráter de substituição. Planejar e ministrar aulas/atendimentos na Educação Especial, nas modalidades 
Sala de Recursos e Itinerância, em caráter de substituição. Oportunizar experiência de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal, aprimorando a qualidade de ensino a todos os 
alunos. Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas 
e políticas educacionais, no que se refere à educação inclusiva. Cumprir o plano de trabalho segundo 
o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica, como coparticipe na 
elaboração e execução do mesmo, atuando de maneira colaborativa com o Ensino Regular. Observar, 
atuar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno 
global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto individualmente como em 
grupo. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos com deficiências, 
altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto 
individualmente como em grupo. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação, ao desenvolvimento profissional e às comemorações cívicas relacionadas ao calendário 
escolar. Participar ativamente do processo de integração da escola, família e comunidade. Elaborar 
relatórios e registros solicitados pelas Unidades Escolares e pela Divisão de Educação Especial. Orientar 
a equipe escolar nos aspectos relacionados à Educação Especial e Inclusiva. Orientar o corpo docente 
e gestores da Unidade Escolar sobre práticas pedagógicas específicas aos alunos com deficiências, altas 
habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. Orientar o 
Agente Educacional – Cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos sempre que necessário. Acompanhar 
o processo de encaminhamento de alunos para especificidades clínicas. Reconhecer as habilidades do aluno 
com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais 
especiais. Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade à aprendizagem e utilizar-
se de estratégias diversificadas para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Orientar 
os familiares dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento 
e necessidades educacionais especiais, sobre a importância da parceria família/escola para favorecer o 
desenvolvimento do filho/aluno. Orientar os familiares sobre os encaminhamentos para áreas específicas 
de atendimentos clínicos.
Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - ESPECIAL

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Histórico, conceito e definições sobre a Educação Especial.
2. Conhecimentos básicos sobre adaptações curriculares.
3. Recursos básicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência.
4. Plano de ensino individualizado e ensino colaborativo. 
5. Comunicação alternativa e aumentativa.
6. Princípios do Atendimento Educacional Especializado.
7. Práticas pedagógicas inclusivas.
8. Perfil do Professor da Educação Especial.

PSICOLOGIA
1. Educação Especial: definições e abrangências.
2. Educação Inclusiva: aspectos históricos e conceituais.
3. Políticas Públicas para a educação especial e inclusiva.
4. Paradigmas em educação especial e inclusiva.
5. Definição e caracterização das deficiências (intelectual, múltipla, física, auditiva e visual).
6. Definição e caracterização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
7. Definição e caracterização das Altas Habilidades.
8. A deficiência como fenômeno socialmente construído.
9. O estigma e as deficiências.
10. A aprendizagem do aluno com deficiência.
11. O papel do professor como mediador no processo de ensino e aprendizagem.
12. Tecnologia Assistiva.
13. Problemáticas e perspectivas da educação especial inclusiva.

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. Aritmética
3. Equações do 1º e 2º graus
4. Funções do 1º e 2º graus
5. Razão e Proporção
6. Porcentagens
7. Tratamento da Informação
8. Análise Combinatória
9. Probabilidade
10. Sequências
11. Progressão Aritmética 
12. Progressão Geométrica
13. Resoluções de Problemas
14. Matemática financeira
15. Sistemas de medidas
16. Geometria plana: Áreas e perímetros.
17. Geometria espacial: áreas e volumes.
18. Matrizes 

ATUALIDADES
Notícias divulgadas pelos meios de comunicação a partir de janeiro de 2014, referentes aos seguintes temas: 
ciência, cultura, economia, educação, legislação, meio ambiente, negócios, política, saúde e tecnologia, em 
âmbito nacional e internacional.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações. Artigos: 5º. ; 6º.;  205 ao 214 e 
226 ao 230. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Direitos da Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.060, de 13 de julho 
de l990. Do artigo 1º. ao 6º.; 13; do 15 ao 18; do 53 ao 73 e do 83 ao 85. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
3. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações. 
Artigos: do 1º ao 34; 37 e 38; e do 58 ao 60. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9394.htm
4. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Resolução CNE/CEB 
nº 02, de 11 de setembro de 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
5. Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.  Promulga a convenção internacional sobre os 
Direitos de Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março 
de 2007. Do artigo 1º ao 24 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25 e do 27 ao 29. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
7. Plano de Cargos, Carreiras e Salário – (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da Educação do 
Município de Bauru. Lei Municipal de Bauru nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: http://
www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf
8. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP).  Decreto Municipal de Bauru nº 11.580, de 06 de julho de 
2011, que regulamenta o artigo 40 da Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) 
______________.
Descrição da Deficiência:
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
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A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências 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 DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 2015.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE 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 2015.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
03/03/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
12/03/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/03/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/03/2015 Abertura Inscrições
10/04/2015 Encerramento Inscrições
05/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/05/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 03 de março 2015.
LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 03/2015
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 – ARQUITETO, 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 de Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) 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: 
Renan Amauri Guaranha Rinaldi, Ana Cristina Maurício Ferreira, Cinthia Maria Ramazzini 
Remaeh, Donizete do Carmo dos Santos, e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana e 
Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 358/2015, 
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 de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) 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 5 (cinco) de maio de 2015.   
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no 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-Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³
Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista Em 
Construção Civil 
/ Infraestrutura – 
ARQUITETO

01

Conclusão do Ensino Superior 
em Arquitetura  e Registro 
no Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo(CAU)

R$ 3.376,82 R$ 285,00 30 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 2 da Lei Municipal nº 5.975/10
Benefícios²: Vale Alimentação (R$285,00 – Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6505/14) 

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 Arquitetura e Urbanismo, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente (MEC), bem como Registro no CAU 
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 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
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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. 
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 0h (zero hora) do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2015 às 20h do dia 10 (dez) de abril de 2015, (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 CONSTRUÇÃO 
CIVIL / INFRAESTRUTURA – ARQUITETO 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, das 08h 
às 18h.
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 da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, 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, no 
qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O laudo médico 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: 17014-900, 

no período de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 a 10 (dez) de abril de 2015.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
 1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial do Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
1.5) 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 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de Identidade RG, o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de identificação 
do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG),  até às 16h do dia  15 (quinze) de maio de 2015.
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 RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia  15 (quinze) de maio 
de 2015. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 
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 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 
da 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência . 
5. 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.
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março a 10 (dez) de abril de 
2015.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. 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:
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13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) 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 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
19. 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 
efetuada 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 nos termos do 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: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco), 26 (vinte 
e seis), 27 (vinte e sete) e 30 (trinta) de março de 2015 das 8h30min. às 17h, 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 
indicados 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 02 (dois) de abril de 2015. 
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 Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Especialista Em 
Construção Civil 
/ Infraestrutura – 
ARQUITETO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasInformática - AUTOCAD 10

Língua Portuguesa 14
Legislação Municipal 6

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Em Construção Civil / 
Infraestrutura – ARQUITETO 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 e classificatório, valendo 90 
(noventa) pontos, prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2015, 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, sendo aprovados nesta fase os 
candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
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, 
local e horário,  oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru.
d) será permitida a Entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
j) 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 358/2015. 
k) 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 arquitetura 
e urbanismo, devidamente registrado no órgão competente.

5,0 pontos 5,0 pontos

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

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de conclusão de curso 
de especialização em nível de pós graduação lato sensu, 
com carga horária mínima de 360 horas-aula na área de  
arquitetura e urbanismo , devidamente registrado no órgão 
competente.

2,0 pontos 2,0 pontos

l) 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;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
n) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
o) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) 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 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 5 (cinco) de maio de 2015.   
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, 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 com foto 
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 a prova, 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, 
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celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto 
e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado nesta fase aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO 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.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou 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 Análise de Títulos, 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 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Autocad da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva
d) obtiver maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes á qualquer ato público do concurso regulado Poe 
este edital 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. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
3. 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, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. 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 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 

(www.bauru.sp.gov.br). 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada 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, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
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;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

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 358/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ARQUITETO
Planejar e elaborar projetos de arquitetura, de urbanismo e paisagismo. Orientar e acompanhar funcionários 
no processo de construção, reforma e restauração. Executar obras de edifícios, paisagismo e urbanização. 
Pesquisar novas tecnologias e recursos materiais disponíveis na área. Atuar no planejamento e gestão 
urbana, de forma participativa, em consonância com o Estatuto da Cidade. Realizar ações voltadas à saúde 
coletiva, quando o profissional atuar na Vigilância em Saúde. 1-Receber informações do supervisor sobre 
os serviços a serem executados. 2-Coletar informações necessárias à realização do projeto (dimensões 
do terreno, topografia, legislação e normas técnicas e programa de necessidades). 3-Solicitar materiais 
e equipamentos necessários à execução dos serviços. 4-Planejar a utilização adequada do espaço físico. 
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5- Privilegiar o conforto térmico, iluminação natural e acessibilidade universal. 6-Elaborar orçamento 
da obra. 7-Acompanhar a aprovação de projetos nos órgãos oficiais competentes. 8-Realizar alterações 
nos projetos, conforme solicitações. 9-Confeccionar projetos representando-os em desenhos, plantas, 
mapas, maquetes. 10-Prezar pela estética e utilização dos materiais adequados aos recursos financeiros. 
11-Realizar controle do material e serviços executados. 12-Orientar funcionários sobre as melhores 
alternativas arquitetônicas. 13-Acompanhar a execução da obra. 14-Garantir fidelidade ao projeto ou 
mediante aprovação do supervisor realizar as alterações necessárias. 15-Ajustar o projeto a imprevistos 
ou novas necessidades. 16-Consultar outros profissionais que podem estar envolvidos ou contribuir para o 
projeto (engenheiros, topógrafos, pedreiros, etc). 17- Elaborar memorial técnico de obras e serviços a serem 
licitados. 18- Acompanhar e dar assistência à licitações públicas. 19-Realizar vistorias de loteamentos e 
construções de edificações. 20-Elaborar projeto de arborização dos logradouros públicos. 21-Realizar 
mapeamento da cidade. 22-Planejar e orientar projetos de iluminação pública, trânsito e sistema viário. 
23-Cuidar pela conservação dos monumentos arquitetônicos do município. 24-Pesquisar e escolher os 
materiais adequados à realização do empreendimento. 25-Oferecer, administrar e executar cursos na área 
de arquitetura. 26-Estudar novas propostas de projetos, procedimentos e materiais na área da arquitetura, 
urbanismo e paisagismo. 27- Aprovar projetos de edificações e parcelamento do solo de iniciativa particular, 
em conformidade com a legislação pertinente. 28- Atuar na área de planejamento e gestão urbana, de forma 
participativa, em consonância com o Estatuto da Cidade. 29- Elaborar e acompanhar a implementação 
de planos diretores e demais normas urbanísticas. 30-Coordenar projetos, verificando a compatibilidade 
entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e demais instalações. 31- Zelar pelo cumprimento das 
legislações sanitárias. 32- Inspecionar estabelecimentos/ atividades, considerando o risco sanitário à saúde 
coletiva; Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. História e análise crítica da Arquitetura e Urbanismo:
Arquitetura e sua evolução histórica no Brasil e no mundo; História e teoria do Urbanismo; Crítica à 
Arquitetura e Urbanismo Moderno; Arquitetura e Urbanismo Contemporâneo.
2. Patrimônio Histórico: Revitalização e Requalificação:
Noções de Preservação, Conservação e Restauração de bens culturais e do patrimônio histórico; 
Metodologias das intervenções; Técnicas de conservação e restauração; Cartas Patrimoniais e 
recomendações internacionais aplicadas à restauração dos edifícios.
3. Planejamento Urbano e Regional e Meio Ambiente:
Sítio Natural; Sistemas de infraestrutura urbana (energia, pavimentação, saneamento ambiental e 
drenagem urbana); Zoneamento e Diversidade; Uso e Ocupação do Solo; Morfologia urbana, análise 
visual; Densidade Urbana; Tráfego e hierarquia do sistema viário; Gestão urbana e instrumento de gestão 
(legislação ambiental e urbanística nos âmbitos Federais, Estaduais e Municipais); Mercado Imobiliário 
e Política de Uso do Solo; Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no urbanismo e no paisagismo; 
Métodos e técnicas de desenho em projeto urbano; Crítica ao Urbanismo Contemporâneo; Renovação e 
preservação urbana – Intervenções Urbanas; Projeto paisagístico - Arborização urbana, equipamentos e 
mobiliário urbanos; Fundamentos paisagísticos.
4. Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura:
Sistemas de representação gráfica aplicada à arquitetura; Conceitos fundamentais e normas de desenho 
técnico; Desenho Arquitetônico; Linguagem e teoria do projeto de arquitetura; Relação dos espaços Público 
e Privado; Estruturas e a Ordenação do Espaço Edificado na Paisagem Urbana; Programa de necessidades 
das atividades e dimensionamento básico (estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo 
e detalhamento); Compatibilização de projetos complementares (dimensionamento básico); Elementos de 
Projeto Executivo Arquitetônico de edifícios residenciais, institucionais e industriais; Aspectos Ambientais, 
Ecológicos e de Sustentabilidade e suas aplicações projetuais na arquitetura; Estratégias de Projeto em 
Desenho Sustentável; Desenvolvimento e implementação de Layout; Fundamentos de Desenho Universal 
e Acessibilidade aplicável ao projeto de Arquitetura – NBR 9050/2004; 
5. Conforto Ambiental:
Edificação e escala humana; Desempenho de Materiais; Ventilação natural e forçada; Eficiência Energética 
e sustentabilidade; Acústica relacionada ao projeto de edificações; Conforto lumínico, Iluminação natural 
e iluminação artificial; Conceitos fundamentais de análise ergonômica; Diagnóstico e projeto ergonômico;
6. Regulamentação e prática profissional:
Ética do exercício profissional; Legislação regulamentadora da profissão e os sistemas Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Fundamentos do Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT); Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a atividade do arquiteto; 
Responsabilidade técnica, civil, penal criminal, administrativa e trabalhista; Planejamento, assessoria e 
fiscalização de obras.

INFORMÁTICA – AUTOCAD
1. Interface do AutoCAD
2. Comandos de desenho
3. Inserção de pontos por coordenadas
4. Comandos de precisão
5. Seleção de objetos
6. Visualização do desenho
7. Comandos de modificação
8. Dimensionamento
9. Propriedades dos objetos
10. Criação de sólidos (modelagem 3D)
11. Edição de modelos sólidos

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual;
2. Coerência e Coesão; 
3. Pontuação; 
4. Concordância Verbal; Concordância Nominal; 
5. Regência Verbal; Regência Nominal; 
6. Nova Ortografia; 
7. Emprego de numerais; 
8. Emprego de pronomes: pessoais; de tratamento; possessivos; relativos e demonstrativos; 
9. Verbos (defectivos e abundantes); 
10. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação).

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
2. Lei Municipal n° 5.975, de 01 de outubro de 2010. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 
3. Lei Municipal n° 6.423, de 17 de outubro de 2013. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf 
4. Decreto Municipal n° 11.627, de 12 de agosto de 2011. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11627.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) 
______________.
Descrição da Deficiência:
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências 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 DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 2015.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
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ANEXO V
MODELO DE 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 2015.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
03/03/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
12/03/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/03/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/03/2015 Abertura Inscrições
10/04/2015 Encerramento Inscrições
05/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/05/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 03 de março de 2015.
LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA : “A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DA EQUIPE DE TRABALHO”
Serão abordados os seguintes assuntos: Como valorizar o profissional e o trabalho que ele produz. A 
importância de estabelecer planos e regras, estimular e respeitar características e iniciativas individuais, 
reconhecer, criticar de maneira construtiva, agradecer.
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 os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 26/03/2015 –14h
Carga horária: 03 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Adélia Ferraz Daher Miranda
Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília -SP (1993). Tem experiência na 
área de Medicina, com ênfase em Psiquiatria. Residência em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina de 
Marília - (MEC - FUNDAP) 1994 - 1996. Título de Especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira 
de Psiquiatria - 1997. Especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade 
Anhanguera de Bauru (em andamento). Atualmente cursando mestrado em Distúrbios da Comunicação na 
FOB-USP. Psiquiatra – DPAC – Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. 
Inscrições: das 15h40 do dia 09/03/2015 às 12h00 do dia 26/03/2015, através do 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO À CERTIFICADO.

PALESTRA : “NOÇÕES DE FUNDAÇÕES NOS ARENITOS – ESTACAS DE SOLOCIMENTO”
Serão abordados os seguintes assuntos: Fundações nos arenitos com ênfase em estacas de solo cimento. 
A utilização do solo cimento:
I)-Em estacas de fundações.
Histórico, características geotécnicas das estacas de solo-cimento, indicação de uso, equipamentos de 
perfuração, métodos de produção e lançamento.
II)-Em pisos comuns ou industriais.
Histórico, características geotécnicas dos pisos com base em solo-cimento, indicação de uso, equipamentos 
de perfuração, métodos de produção e lançamento.
III)-Em argila artificial.
Histórico, características técnicas da argila artificial, curiosidades.
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 os servidores lotados 
nos cargos de: Armador de Construção Civil, Arquiteto, Engenheiro, Engenheiro Civil, Mestre de 
Obras e Pedreiro, enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 10/04/2015 – 14h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Júlio César Natividade
1978-1981 ESCOLAS FISK BAURU-SP
FORMAÇÃO NO CURSO DE IDIOMA INGLÊS, COM HABILITAÇÃO EM CONVERSAÇÃO, 
ESCRITA E LEITURA EM BOM NÍVEL. 
1982–1987 - UNIVERSIDADE DE BAURU (ATUAL UNESP) BAURU – SP

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL.
1997/1998 SENAC - BAURU – SP
TÉCNICO EM CONTABILIDADE.
Inscrições: das 14h00 do dia 17/03/2015 as 12h00 do dia 10/04/2015, através do 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO À CERTIFICADO.

PALESTRA : “CIÊNCIA E TECNOLOGIA”
Serão abordados os seguintes assuntos: Proporcionar aos servidores uma reflexão teórico sobre ciência 
e tecnologia no trabalho, na política nacional de gestão de tecnologias, relacionando-as com as áreas de 
atuação, dando uma visão abrangente da importância da ciência e tecnologia na profissão e no ser cidadão, 
na era global.
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 os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 14/04/2015 – 14h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: 
Ana Maria dos Santos Pinho
Bacharelada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade do Sagrado Coração, Bauru/SP – USC. 
Especialização em Administração Hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP – 
UNAERP. Especialização em  Educação na Área da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz Ministério Saúde  
– FIOCRUZ. Mestrado pela Universidade Estadual Paulista Botucatu – UNESP.
Inscrições: das 10h00 do dia 20/03/2015 as 12h00 do dia 14/04/2015, através do 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO À CERTIFICADO.

PALESTRA: “O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO – 
REFERENTE À LEI Nº 5.975/2010”

Serão abordados os seguintes assuntos: Serão abordados assuntos referentes ao Programa de Avaliação de 
Desempenho e Desenvolvimento, preenchimento dos formulários de Avaliação, Promoção por Qualificação 
Profissional por Escolaridade (PQPE), Progressão por Qualificação Profissional (PQP) e Progressão por 
Mérito Profissional (PMP) dos cargos pertinentes à Administração Geral.
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 os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 16/04/2015 – 08h30
Carga horária: 03 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes: 
Priscila Arruda Sato: Técnica em Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional da Administração Geral e formada em Comunicação Social – 
Relações Públicas pela UNESP – Bauru.
Angelica de Lima Cardoso: Assistente Social na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de 
Desenvolvimento Funcional da Administração Geral, formada em Serviço Social pela ITE – Bauru e com 
especialização em Serviço Social na área da Saúde e Reabilitação – HRAC-USP/Bauru.
Inscrições: das 14h00 do dia 17/03/2015 as 17h00 do dia 15/04/2015, através do 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO À CERTIFICADO.

PALESTRA : “GERENCIANDO ESTAGIÁRIOS E JOVENS APRENDIZES DA PMB”
Serão abordados os seguintes assuntos: 
Estagiário: O papel do Programa de estágio. As obrigações da Prefeitura Municipal de Bauru. Discussões 
a respeito da gestão dos estágios.
Jovem Aprendiz: Informando sobre o Programa do jovem aprendiz. Discussões sobre a gestão do jovem 
aprendiz.
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 os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 23/04/2015 – 8h às 12h 
Carga horária: 04 horas 
Vagas: 30
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrantes:
Sandra Marquezi Pirola Bezerra
Psicóloga, Especialista em Logoterapia, Pós Graduauda em Direção e Desenvolvimento de Pessoas, 
Atuante na área Clínica e Organizacional. Diretora do Departamento de Recursos Humanos da PMB.
Mariana Félix Bueno Belone
Psicóloga, Especialista em MBA em Gestão de Pessoas com ênfase em estratégia. Diretora da Divisão de 
Concursos.
Josiane Moraes Silva Fernandes
Graduada em Letras Português, Especialista em MBA em Gestão Pública. Chefe da Seção de Banco de 
Dados.
Inscrições: das 10h00 do dia 20/03/2015 as 17h00 do dia 22/04/2015, através do 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO À CERTIFICADO.
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Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

CONTRATO Nº 7.601/15 - PROCESSO Nº 19.055/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: CLIFF MAIK AZEVEDO – ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos 
termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 19.055/14, a fornecer ao 
CONTRATANTE 02 (DOIS) TABLETES, também descrita nos Anexos II e IX do Edital nº 461/14. 
- PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 3.959,96  – PROPONENTES: 12 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/14 – ASSINATURA: 24/02/15. 

EXTRATOS 

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Diretora da EMEF Santa Maria convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia Geral 
para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira 
chamada será no dia 27 de Março de 2015, sexta-feira, às 13h30 min, em sua sede, sito à Rodovia Cezário 
José de Castilho, Km 346,6, Bauru. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos Associados, 
convocamos em segunda chamada às 14h00 min, no mesmo local e data.

CONTRATO Nº 7.617/15 - PROCESSO Nº 36.301/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
– CONTRATADA: MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – EPP - OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada aos autos do processo a fornecer ao 
CONTRATANTE AQUISIÇÃO DE 7.000 UN. (SETE MIL UNIDADES) DE BEBIDA À BASE DE 
SOJA SABOR CHOCOLATE, com as devidas especificações constantes no Anexo I do Edital nº 559/14 
e nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 36.301/14. - PRAZO: 12 meses – 
VALOR TOTAL: R$ 24.850,00 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 219/14 – PROPONENTES: 
02 - ASSINATURA: 09/03/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

      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

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

50485/12 COMUNIDADE BOM PASTOR JANEIRO  R$        13.806,45 
50485/12 COMUNIDADE BOM PASTOR FEVEREIRO  R$        14.142,86 
68625/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS - ACOP FAM ACOL FEVEREIRO  R$          3.420,00 
68642/14 FUNDAÇÃO TOLEDO FAM ACOLHEDORA FEVEREIRO  R$             490,92 
68706/14 ASSOC COM AÇÃO EXODO ACAE ALFA SCFVCA JANEIRO  R$          5.408,20 
68717/14 ASSOC COM CANA SCFVCA JANEIRO  R$          4.906,55 
68632/14 APAE - EGRESSOS JANEIRO  R$             191,40 
68649/14 APIECE - EGRESSOS JANEIRO  R$          1.467,40 
68686/14 ASSOC WISE MADNESS SCFVCA OT RASI JANEIRO  R$          4.830,00 
68686/14 ASSOC WISE MADNESS SCFVCA AGUAS VIRT JANEIRO  R$          5.987,65 
68626/14 CEAC COLMEIA SCFVCA JANEIRO  R$          5.871,76 
68626/14 CEAC CÇ EM AÇÃO SCFVCA JANEIRO  R$          5.408,20 
68633/14 IASCJ FERRADURA SCFVCA JANEIRO  R$          5.987,65 
68625/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS - SAI CR MASC JANEIRO  R$          2.535,80 
68625/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS - SAI CR FEM JANEIRO  R$          2.535,80 
68625/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS - RI MASC JANEIRO  R$          5.000,00 
68672/14 ASSOC BENEF CRISTÃO RES INCLUSIVA MASC JANEIRO  R$          5.000,00 
68672/14 ASSOC BENEF CRISTÃO RES INCLUSIVA FEM JANEIRO  R$          5.000,00 
68692/14 SAPAB SAI CR JANEIRO  R$          2.535,80 
68689/14 ASSOC PROT MAT CRIANÇA JANEIRO  R$          3.804,60 
68627/14 CEAC ACOH INST POP RUA CASA PASSAGEM JANEIRO  R$        18.290,00 
68673/14 COM BOM PASTOR SAI CR I JANEIRO  R$          2.535,80 
68673/14 COM BOM PASTOR SAI CR II JANEIRO  R$          2.535,80 
68673/14 COM BOM PASTOR CASA PASSAGEM JANEIRO  R$          7.316,00 
68671/14 EQUIPE CRISTO VERDADE LIBERTA - ESQ C PAS JANEIRO  R$        10.974,00 

68676/14 RASC JANEIRO  R$          2.535,80 
68652/14 AELESAB PAS JANEIRO  R$          6.667,20 
68684/14 CARITAS DIOCESANA DE BAURU PAS JANEIRO  R$          6.667,20 
68685/14 CENTRO COM ASSIST ANIBAL DIFRANCIA PAS JANEIRO  R$          6.667,20 
 8641/14 FUNDAÇÃO TOLEDO PAS JARAGUA JANEIRO  R$        13.334,40 
 8641/14 FUNDAÇÃO TOLEDO PAS STA CANDIDA JANEIRO  R$          6.667,20 
68633/14 IASCJ FERRADURA PAS JANEIRO  R$          6.667,20 
68625/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS - SAI CR MASC JANEIRO  R$          8.525,53 
68625/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS - SAI CR FEM JANEIRO  R$          8.525,53 
68692/14 SAPAB SAI CR JANEIRO  R$          8.525,53 
68689/14 ASSOC PROT MAT CRIANÇA JANEIRO  R$        12.788,10 
68688/14 ASSOC WISE MADNESS SAI CR JANEIRO  R$          8.525,53 
68673/14 COM BOM PASTOR SAI CR I JANEIRO  R$          8.525,54 
68673/14 COM BOM PASTOR SAI CR II JANEIRO  R$          8.525,54 
68676/14 RASC JANEIRO  R$          8.525,54 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

CONTRATO Nº 7.607/15 - PROCESSO Nº 51.304/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: PRINTCORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA – ME - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao processo nº 51.304/14 a 
prestar ao CONTRATANTE O SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER, MONTAGEM E ACABAMENTO 
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 241.683 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, 
SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS) CARNÊS REFERENTES AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2.015, melhor descritos no anexo I do Edital nº 506/14. - PRAZO: 12 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 94.205,98– PROPONENTES: 04 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 200/14 
– ASSINATURA: 26/02/15. 

EXTRATOS 

Secretaria do Meio Ambiente
Lázara Maria Gomes Gazzetta

Secretária
Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849

Horário De atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA
ATENÇÃO

*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e documentos 
pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Oficial.
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  no  Diário  Oficial  
do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  da supressão, para substituição da 
mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01)
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metros 
(um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil (parágrafo único do art. 1º do 
Decreto nº 8806/00).
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no artigo 21 da 
Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de 
Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA conforme 

INFRAÇÕES
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I -  arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II -  por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III -  promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV -  Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e replantio; 
V -  Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 1000 UFIRs e 

embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI -  Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro (Byrsonima 
intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium cattleianum), grevílha anã 
(Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do 
litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim 
(Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa (Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya 
japonica), calabura (Muntingia calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), 
jabuticaba (Myrciaria cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), 
Pau-santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira (Prunus 
campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira ornamental (Prunus 
serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca (Bauhinia sp), 
louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( Qualea grandiflora; Qualea 
parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo 
(Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia 
(Piptocarpha rotundifolia); falso barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); 
aldrago (Pterocarpus violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira 
pimenteira (Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), grumixama 
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(Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela (Michelia champaca), amendoinzeiro 
(Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva (Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia 
(Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu),  resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia 
podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), 
melaleuca (Melaleuca alternifolia ); Mulungu - Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), 
Tamarindo (Tamarindus indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum 
lucidum), Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), Amarelinho 
(Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana),  Cambuci (Campomanesia phaea), Ipê 
Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

PORTARIA Nº 021/2015
LÁZARA MARIA G. GAZZETTA, Secretária Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE:
Em conformidade com o DECRETO Nº 10088 DE 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar o servidor 
abaixo relacionado para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um período 
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motorista.
Jose Carlos Augusto Fernandes - RG 8.915.903

Bauru, 21 de Março de 2015.
Lázara Maria G. Gazzeta

Secretária Municipal do Meio Ambiente

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE 12/03/2015

ONDE SE LÊ: 
PROCESSO: 40266/2014
INTERESSADO: Reinaldo de Souza Genovez
ENDEREÇO: Rua Antonio Durand, nº 2-65, Conj. Hab. Bauru XXII
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel, Avenida Lucio Luciano (2ª árvore em 
relação à esquina)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel, Avenida Lucio Luciano (1ª árvore 
em relação à esquina)
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

LEIA-SE:
E-DOC. (Recurso): 17120/2015
INTERESSADO: Reinaldo de Souza Genovez
ENDEREÇO: Rua Antonio Durand, nº 2-65, Conj. Hab. Bauru XXII
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel, Avenida Lucio Luciano (2ª árvore em 
relação à esquina)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel, Avenida Lucio Luciano (1ª árvore 
em relação à esquina)
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO: 51749/2011
INTERESSADO: Lincoln Elias Fernandes
ENDEREÇO: Rua dos Pedreiros, nº 6-83, Núcleo Gasparini
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Ficus, sendo 01 à direita do imóvel e 01 ao centro do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO (Recurso): 73740/2014
INTERESSADA: Aurora Conceição de Oliveira Santos
ENDEREÇO: Rua João Bastos Pereira, nº 5-119, Pousada da Esperança
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Poda de limpeza executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

COMUNICADOS

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
NOME ENDEREÇO PROCESSO

MANOEL FARIA SOBRINHO RUA CAPITÃO GOMES DUARTE, Nº 27-10, 
JARDIM BRASIL 59619/2014

ALBINO BALDERRAMAS ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, Nº 8-39, 
JARDIM ARARUNA 65409/2014

JOÃO TIRITAN RUA ANTÔNIO PONCE PAZ, Nº 2-67, 
JARDIM ALHAH 74040/2014

BENEDITO AMOEDO RUA AURELIANO CARDIA, Nº 7-49, VILA 
CARDIA 50140/2014

SOFIA ARAUJO MACHLINE RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN, Nº 34-
80, VILA AEROPORTO 247/2015

JOSÉ RENATO BRITTES RUA OLAVO BILAC, Nº 2-15, VILA SÃO 
JOÃO BATISTA 71030/2014

MARIA ELIZETH PALHARES 
PENNA NUNES DA CUNHA

RUA ALFREDO RUIZ, Nº 17-26, JARDIM 
ESTORIL 63332/2014

LUIZ COELHO DOS SANTOS
RUA MARCIA ANDALO MENDES DE 
CARVALHO, Nº 2-86, JARDIM ROSA 
BRANCA

58210/2014

DORIVAL GOMES DE SOUZA RUA THEODORO GALVADÃO, Nº 1-41, 
NÚCLEO HAB. MARY DOTA 107/2015

IRENE MARTINS DE OLIVEIRA RUA HORÁCIO ALVES CUNHA, Nº 13-05, 
JARDIM BELA VISTA 66960/2014

MARIA  ALVAREZ BARBADO 
GARCIA

RUA CARLOS GALITERS, Nº 6-25, PARQUE 
SÃO GERALDO 50137/2014

ADALCIR ROBERTO CINCOTO RUA ALTINO ARANTES, Nº 4-35, VILA 
SOUTO 65249/2014

JOÃO SÉ RUA AUGUSTO BASTAZINI, Nº 3-74, 
PARQUE DAS NAÇÕES 68415/2014

MARIA JOSÉ BRAGA COELHO RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 7-54, 
CENTRO 4564/2015

SIMONE BERRIEL JOAQUIM 
SIMONELLI RUA 13 DE MAIO, Nº 23-54, VILA NOEMI 28534/2014

VITORIANO TRUVIJO BIJELA RUA IGNACIO ALEXANDRE NASRALLA, 
Nº 7-75, JARDIM DONA SARAH 69336/2013

VERA LUCIA CAMPOS FABRI 
AGUIAR SILVA RUA NASSIM ABRÃO, Nº 1-76, BEIJA FLOR 69374/2013

GUSTAVO DE MELLO 
CRIVELLI

RUA RAPOSO TAVARES, Nº 8-33, VILA 
SANTO ANTONIO 5651/2014

DILERMANDO ROBERTO 
LUCHIARI

RUA CAETES CHÁCARA DAS FLORES, Nº 
1-69 4642/2014

SERGIO RICHARD ROSA RUA ALTO PURUS, Nº 13-34, VILA LEMOS 8740/2014

ANTONIO APARECIDO LORCA RUA MARIA DA GRAÇA BUENO MARTINS, 
Nº 5-29, VILA CAROLINA 42590/2014

KAICHI WATANABE RUA EUGENIO PAULUCCI, Nº 3-7, PARQUE 
ALTO SUMARÉ 8878/2014

OLGA VARGAS CASELATO RUA ALFREDO RUIZ, Nº 13-41, VILA SANTA 
CLARA 34741/2014

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Processo: 11673/2015 – Auto de Infração Ambiental nº 039-B
Interessado: Alandeson de Jesus Vidal

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário
PORTARIA Nº 257, DE 20 DE MARÇO DE 2015

Em virtude do corte de gastos, a Divisão de Posto de Abastecimento e Lubrificação, através da Secretaria 
Municipal de Obras informa a todos os responsáveis pela frota municipal de cada Secretaria/Autarquia, 
em relação aos horários de abastecimento no posto do Departamento de Apoio Operacional, sendo das 
07h:00m às 11h:00m e das 13h:00m às 16h:45m, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, o horário 
de atendimento será das 07h:00 às 12h:00m.
Caso haja necessidade de abastecimento fora do horário supra citado, ficará autorizado ao agendamento, 
somente veículos que atendam urgência e emergência.
A cada Secretaria, inclusive viaturas de urgência e emergência deverão solicitar o empenho de combustíveis 
através da Ata de Registro de Preço do Posto Terceirizado para garantir o abastecimento fora do horário 
estabelecido.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Bauru, 20 de março de 2015.

SIDNEI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PORTARIA S.O Nº 007/15
Sidnei Rodrigues, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Com base no decreto nº 10088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR os servidores abaixo 
relacionados a dirigir a Viaturas Oficial no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, por 
um período de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis ,quando da insuficiência, aferida no 
momento da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.

Nome Matricula CNH Categoria
Edson  Alvarenga de Souza 17.075 00644824556 AD
Antonio Aparecido Mariano 16.838 01712371976 D

Aristeu Botero Junior 23.028 03408810720 D
Flaviano Aparecido  Vieira 30.687 02520346994 B

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 18 de Março de 2015.

SIDNEI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
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Secretaria de Planejamento
Antonio Grillo Neto

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PROCESSOS DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO
11678/2015 LAERTE PINHEIRO
12114/2015 VALQUIRIA DUARTE DOS SANTOS
12625/2015 HELDER BIGUETTI PEREIRA
14713/2015 IGREJA PENTECOSTAL MENSAGEM DO AMOR DE DEUS
14021/2015 UBIRATAN MOREIRA
63912/2014 MARIA CRISTINA ALVES
62639/2014 FABIO ROGERIO DA SILVA SANTOS

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11942
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, à RUA CEL. ALVES SEABRA 
(4/0678/009), 4-30, VL SEABRA, verificando que, a ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA 
PMESP, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 9.010, de que deveria regularizar o imóvel 
citado acima (apresentar o Projeto Aprovado), no prazo de doze meses, a notificação não foi atendida, 
persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 6152/11 dando cumprimento ao 
artigo 11 da Lei 6152/11 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais). (Recusou-se a assinar, mas recebeu uma via).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 6152/11  Nº 61/14, a ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA PMESP, 
RUA CEL. ALVES SEABRA, 4-30, VL SEABRA, do indeferimento do recurso do processo 9.091/14, 
referente à notificação 9010/13, pois trata-se da Lei 6152/11, Artigo 1º Fica estipulado o prazo de 12 (doze) 
meses, a partir do recebimento de notificação por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, para 
que as construções clandestinas concluídas, regulares e irregulares, sejam regularizadas junto à Prefeitura 
Municipal, mediante a apresentação do projeto para a sua aprovação, sem a imposição das penalidades 
previstas nesta legislação, não prevendo mais prorrogação após este período. (Recusou-se a assinar, mas 
recebeu uma via).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 1538/14, o Sr. NICOLAU DONIZETE BUSTAMANTE, RUA 
PROFª ARACY SANTINHO BARBIERI, 01-09, JD GODOY, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º 
da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA FRANCISCO LEMOS DE ALMEIDA, J SÃO JOSE, cadastrado na 
P.M.B. 4/1000/007, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser 
construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até 
o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$ R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 1539/14, o Sr. NICOLAU DONIZETE BUSTAMANTE, RUA 
ALFREDO RUIZ, 23-48, JD ESTORIL, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a 
RUA FRANCISCO LEMOS DE ALMEIDA, J SÃO JOSE, cadastrado na P.M.B. 4/1000/008, onde consta 
Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa 
de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 
Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na 
aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ R$ 625,30 
(seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 1537/14, o Sr. NICOLAU DONIZETE BUSTAMANTE, RUA 
ALFREDO RUIZ, 23-48, JD ESTORIL, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA 
SANTOS DUMONT, 18-35, J SÃO JOSE, cadastrado na P.M.B. 4/1000/004, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade 
(Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o 
exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do 
Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte 
e cinco reais e trinta centavos).

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 34/2015
Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze às quatorze  horas ,  à  Av. Getúlio Vargas,  nº 25-
40, no bairro Vila Aviação,  verificando que a empresa ANDERSON FERNANDES AMANCIO,   mesmo 
após ciência dada através da notificação nº 11181 (07/07/14), de que deveria apresentar a Licença de Uso e 
Ocupação do Solo referente a atividade de “LOJADE MÓVEIS”, não acatou tal determinação.  Infringindo 
assim, o disposto no ART  239 – Lei 1929/75 E ART 519 – DECRETO Nº 10645/08 dando cumprimento 
ao artigo 109º E DECRETO 103º da Lei 1929/75 E DECRETO 10645/08,  lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 746,76  (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos). 

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº39/2015
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro  de dois mil e quinze às dez horas ,  à Rua Antonio Alves,  nº 
15-56, Centro,  verificando que a empresa ANTENOR RODRIGUES DA ILVA 29634769810,   mesmo 
após ciência dada através da notificação nº 12501(05/11/14), de que deveria apresentar a Licença de Uso 
e Ocupação do Solo referente a atividade de “LAVAGEM DE VEÍCULOS”, não acatou tal determinação.  
Infringindo assim, o disposto no ART  239 – Lei 1929/75 E ART 519 – DECRETO Nº 10645/08 dando 
cumprimento ao artigo 109º E DECRETO 103º da Lei 1929/75 E DECRETO 10645/08,  lavramos o 
presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 746,76  (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e 
seis centavos). O responsável recusou-se a assinar e receber

NOTIFICAÇÃO
Comunicamos que através do Ofício  nº 886/2014, processo nº 70586/2014 o Indeferimento da  solicitação 
de cancelamento do auto de infração  nº 215/2014, referente  empresa PEDRO ANTONIO DA SILVA 
04836301874. 

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

A Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde-DGTES divulga:
Treinamento(s) para servidores lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.

Treinamento/Capacitação
“Prevenção do Câncer de Mama”

Público Alvo: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde.
Data: 27/03/2015
Horário: Das 8:00hs às 11:00hs  
Local: SOPC – Rua Manoel Bento Cruz nº 11-26
Palestrante: Dr. José Roberto Salina

Inscrições:

-Até as 16h00min do dia 26/03/2015.
-As inscrições deverão ser encaminhadas ao email keilanunes@bauru.sp.gov.br, 
contendo:
-Nome completo (sem abreviações)
-Cargo
-Local de trabalho
-Telefone para contato

Vagas limitadas
    Realização DUA/DUR/SOPC. Apoio DGTES.
     Maiores informações SOPC - Fone: 3218-9086

PORTARIA SMS Nº 61/2015
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições legais, 
em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 

para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal 
de Saúde.

MATRICULA NOME    CARGO
32.854  Francisca Maria de Jesus Miranda TS/Técnico de Enfermagem
32.989    Maria Giseli Nicoleto de Andrade TS/Técnico de Enfermagem
2- Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 

34 e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, 
permanência na prestação  de 12 horas contínuas ou 06 horas continuas e ininterruptas de 
trabalho, convocação do Secretario ou Diretor de Departamento da Área. 

3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 12 de março de 2015
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
16617/15 EDMAR JULIANI BARBOSA DE LIMA 33717/E-1
16616/15 EDMAR JULIANI BARBOSA DE LIMA 33716/E-1
16615/15 EDMAR JULIANI BARBOSA DE LIMA 33715/E-1
16613/15 LENICE PORCINO DE MELO 33710/E-1
16611/15 EDMAR JULIANI BARBOSA DE LIMA 33718/E-1
16601/15 ALEXANDRE ERNESTO PINI 33714/E-1
16596/15 EDMUNDO BONINI 23564/E-1
16584/15 FATIMA MARIA LOPES TOME 033008/E-1
13332/15 ANTONIO CARLOS FRANCISCO 032719/E-1

13343/15 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – ME 032996/E-1

132965/15 GIANCARLO DA SILVA COZZA 23537/E-1

13307/15 ENGESCAV – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA 032999/E-1

13291/15 FRANCISCO COSTA SANTOS 032716/E-1
13289/15 MILTON PEREIRA 23739/E-1
13300/15 ANTONIA MARTINS PALMIERO 038384/C-1
13321/15 PETRONIO FERNANDES POLI 035601/C-1
13334/15 SERGIO JUVENTINO DIONIZIO 032542/E-1
11104/15 CAIO CESAR SARTORI 032990/E-1
11107/15 LUIZ ROBERTO DA SILVA 032988/E-1
11075/15 ATAYDE RODRIGUES ASSUMPÇÃO 032949/E-1
11065/15 ENIO DEL NERY PRADO 036166/C-1
10879/15 DULCE APARECIDA GOMES CONCHINELI 032963/E-1
10877/15 EIDLAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS 032940/E-1
10874/15 DULCE APARECIDA GOMES CONCHINELI 23703/E-1
10870/15 LUIZ FRANCISCO DA CRUZ 035964/C-1
10871/15 MANOEL JESUS GONÇALVES 035606/C-1
10838/15 WALTER BOVENZO 032715/E-1
13283/15 ANDRE LUIZ PEDROSO RODRIGUES DIAS 21641/E-1
10821/15 CARLOS HIDEKI MATUZAWA 032987/E-1

15035/15 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – ME 33721/E-1

15039/15 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – ME 33722/E-1

15040/15 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – ME 33723/E-1

15033/15 JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 33720/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

64145/14 A.L.L. AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA – MALHA 
OESTE S/A 12224/E-1

65622/14 EDUARDO ANTONIO MARTINS ROGRIGUES 
MADUREIRA 18036/E-1

64133/14 KARLLA ESTAHL PRIETO 20207/E-1 

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
35348/14 AGEU LIBONATI 5184/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 20/12/2014
ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
56969/14 COMNHIA DE HABILITACAO POPULAR DE BAURU

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
56969/14 COMPANHIA DE HABILITACAO POPULAR DE BAURU

SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO

48971/14 INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE 
JESUS – COLÉGIO SÃO JOSÉ

49947/14 VIA RONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A 

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
17643/15 BIANCARDI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA 34761/E-1
15487/15 THIAGO FAGAÇA FRAISOL 34003/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
14396/15 VALMIR DA CUNHA PEREIRA 180 35279/E-1

14460/15 SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA 
SUEIRO 180 34808/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

8303/15 JACKSON ANTENOR DOS SANTOS 34800/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

5653/15
INSTITUTO DE ATENDIMENTO CLÍNICO EM 
PSICOLOGIA E INTEGRAÇÃO HUMANA MARIA 
JOSÉ BARBOSA LTDA ME 

16044/E-1

1673/15 JOSÉ ARAUJO COSTA 16028/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

65750/14 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO 
LUCAS LTDA 60 18004/E-1

1875/15 RAFAEL GUILHERME DOS SANTOS 120 16035/E-1

ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

48971/14 INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS – COLÉGIO SÃO JOSÉ 17982/E-1

49947/14 VIA RONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A 20227/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
72480/14 CASSIO JOSE GONÇALVES D ABRIL 5967/E-1

Seção III
Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/15 – PROCESSO Nº 70.831/14 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MARIA APARECIDA BERNARDES DE LIMA ME 
– Objeto: CONFECÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 600 UN. LIVROS DE 
CHAMADA e 3.250 UN. DIÁRIOS DE CLASSE – Interessada: Secretaria Municipal da Educação, cujas 
especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 057/15, mediante emissão de Notas de Empenho e 
conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – DIÁRIO DE CLASSE E LIVRO DE CHAMADA

ITEM DESCRIÇÃO UN. VL. UNIT.

01

LIVRO DE CHAMADA: Formato fechado: 215x310mm; 
Formato aberto: 430x310mm. Capa Triplex 350g, cor 1X0, miolo 
off set 90g, 52 laminas, 104 paginas (com numeração de 01 a 50). 
1X1 cor preta. Acabamento costurado (incluído arte, fotolito ou 
CTP)

UN R$ 15,58

02

DIÁRIO DE CLASSE: Capa cartolina azul 240g; Formato 
capa fechado 235x310mm, aberto 470x310mm, miolo 3 laminas, 
310x600mm (serrilhado 62mm) 1x1 cor azul rei, off set 75g e 
lamina 310x600mm, 1x0 azul rei, off set 75g. Acabamento dobrado 
e grampeado (incluído arte, fotolito ou CTP)  

UN R$ 2,34

PRAZO: 12(doze) meses –– MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 021/15 – ASSINATURA: 16/03/2015 
– VALIDADE: 15/03/2016. Bauru, 20/03/15 – Ana Paula Marques  – Diretora da Divisão de Compras e 
Licitações–SME. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 040/15 - Processo nº 
43.394/14 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/15 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME 
E EPP – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE TIRAS REAGENTES 
PARA EQUIPAMENTO DE ANÁLISE HEMATOLÓGICA E BIOQUÍMICA DE ANIMAIS DA 
MARCA ROCHE ® PARA O ZOOLÓGICO MUNICIPAL – Interessada: Secretaria do Meio Ambiente. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida 
foi devidamente Adjudicada pela Pregoeira em 19/03/15 e Homologada pelo Secretário da Administração 
em 19/03/15 conforme abaixo:
LOTE 01 – KITS DE TIRAS REAGENTES PARA ANÁLISE. 
Empresa: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

01 1 KIT Tiras para reflotron glicose com 30 
unidades Rocher ® R$ 158,67 R$ 158,67

02 1 KIT Tiras para reflotron triglicerides com 
30 unidades Rocher ® R$ 153,20 R$ 153,20

03 1 KIT Tiras para reflotron colesterol com 
30 unidades Rocher ® R$ 160,02 R$ 160,02

04 4 KIT Tiras para reflotron gama GT com 
30 unidades Rocher ® R$ 159,73 R$ 638,92

05 2 KIT Tiras para reflotron ácido úrico com 
30 unidades Rocher ® R$ 163,60 R$ 327,20

06 1 KIT Tiras para reflotron TGO (AST) com 
30 unidades Rocher ® R$ 178,00 R$ 178,00

07 1 KIT Tiras para reflotron TGP (ALT) com 
30 unidades Rocher ® R$ 178,00 R$ 178,00
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08 4 KIT Tiras para reflotron creatinina com 
30 unidades Rocher ® R$ 178,00 R$ 712,00

09 1 KIT Tiras para reflotron bilirubina com 
30 unidades Rocher ® R$ 163,08 R$ 163,08

10 1 KIT Tiras para reflotron amilase 
pancreática com 15 unidades Rocher ® R$ 117,23 R$ 117,23

11 1 KIT Tiras para reflotron CK com 15 
unidades com 15 unidades Rocher ® R$ 114,55 R$ 114,55

12 1 KIT Tiras para reflotron Amilase com 15 
unidades  Rocher ® R$ 118,87 R$ 118,87

13 7 KIT Tiras para reflotron uréia com 15 
unidades Rocher ® R$ 128,00 R$ 896,00

14 1 KIT Tiras para reflotron HDL colesterol 
com 30 unidades Rocher ® R$ 166,47 R$ 166,47

15 4 KIT Tiras para reflotron fosfatase 
alcalina com 30 unidades Rocher ® R$ 178,00 R$ 712,00

16 4 KIT Pack LVD (Lisante) Rocher ® R$ 501,98 R$ 2.007,92

17 2 KIT Cellpack (diluente) Rocher ® R$ 185,00 R$ 370,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R$ 7.172,13

Bauru, 20/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 088/15 – Processo n.º 2.028/15 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 035/15 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E 
EPP - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE IMPRESSÃO EM PAPEL 90GR COUCHÊ, NO TAMANHO DE 3,00 X 9,00 METROS E VEICULAÇÃO 
DE 20 PAINÉIS (OUTDOOR), PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL BAURUENSE 
– Interessada: Secretaria de Finanças. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 06/04/15 às 
08h30min na sala de reunião da Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito à Praça das Cerejeiras nº 
1-59, 2º andar, sala 2. Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h às 12h e das 14h 
às 18h e fones (14) 3235-1113 e 3235-1337 até o dia 02/04/15, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 20/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 099/15 – Processo n.º 8.254/15 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 038/15 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME 
E EPP - Objeto: CONFECÇÃO DE 10.000(DEZ MIL) PASTAS EM CARTOLINA 240 G, AMARELA, 
FORMATO ABERTA 470 MM X 320 MM, FORMATO FECHADA 235 MM X 320 MM, IMPRESSÃO 
1X0 COR EM CTP, REFILE INICIAL, CORTE VINCO, DOBRA, FURO, REFILE FINAL – Interessada: 
Secretaria de Finanças. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 07/04/15 às 09h00min na sala 
de reunião da Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito à Praça das Cerejeiras nº 1-59, 2º andar, sala 
2. Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 
3235-1113 e 3235-1337 até o dia 06/04/15, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 20/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 079/2015 – Processo n.º 
30.932/2014 (Apenso os Processos 30.933/14, 30.935/14 e 30.936/14) – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 030/15 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA - 
Objeto: LIMPADOR ÁCIDO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL GEL, DETERGENTE AMONIACAL, 
HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPA ALUMÍNIO, LIMPA VIDRO, LIMPADOR INSTANTÂNEO 
MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA E LUSTRA MÓVEIS, ATRAVÉS 
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. – Interessada: Todas Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 
Corpo de Bombeiros, Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV e Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB. Notificamos que a sessão do Pregão Presencial designada para o dia 24/03/15 com início às 8h30 
foi SUSPENSA, para readequação das especificações do edital. 
Bauru, 20/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 43/15 - Processo n.º 
31.811/2013 (Apensado Processo nº 20.942/2014) - Modalidade: Concorrência Pública nº 04/2015 - Regime de 
Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global – Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS 
PARA A INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS INERTES DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL COM CAPACIDADE NOMINAL DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 40 T/H - Interessado: 
Secretaria do Meio Ambiente. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data para o dia: 24/04/15 
às 15h,  FOI PRORROGADO, em virtude da necessidade de adequações no edital. Ficando a sessão pública de 
abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação para às 15h do dia 08/05/15, na sala de reunião 
da Secretaria Municipal da Administração, sito na Praça das Cerejeiras,  1-59 - 2º andar sala 02, Vila Noemy. 
O edital de licitação poderá ser adquirido junto à Secretaria Municipal de Planejamento, até o dia 07/05/15, na 
Avenida Dr. Nuno de Assis, 14-60 – 1º andar, a partir da primeira publicação do presente, mediante o recolhimento de 
R$ 50,00 correspondente ao custo dos documentos constantes do edital, deverá ser efetuado através de guia, retirada 
na Secretaria Municipal de Planejamento e paga em banco credenciado pelo Município considerando o horário 
bancário. 
Bauru, 20/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 11.833/2015 – Modalidade: Pregão Presencial n. º SMS 27/2015 – Sistema de Registro de Preço n° 
29/2015– Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: objetivando a contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva com troca de peças nas autoclaves da Secretaria Municipal de Saúde. Data de recebimento 
dos envelopes e sessão do pregão: 06/04/2015 às 9h na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, sito 
Rua Gerson França nº 7-49 – 1º andar, Centro, CEP: 17015-200. Informações: Divisão de Compras e Licitações, 
Secretaria Municipal de Saúde, das 7h30min às 12h e das 13h30min às 17h, Rua Gerson França nº 7-49, telefone: 
(14) 3104-1465. O edital poderá ser retirado até o dia 02/04/2015 às 17h junto a Divisão de Compras e Licitações 
ou pelo site: www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde, pregão. Pregoeira: Evelyn Prado Rineri.
Divisão de Compras, 20/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 00.930/2015 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 15/2015 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de Bisturi eletrônico odontológico. Aberto no dia: 16/03/2015 às 08h. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 18/03/2015 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde 
em 19/03/2015, ás empresas abaixo:
EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME, item 01 – Bisturi Eletrônico Micro Processado; à R$ 1.770,00 unitário – 
totalizando R$ 1.770,00; sendo o valor total da empresa de R$ 1.770,00.
Bauru, 20/03/2015 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 74.556/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 230/2014 – Sistema de Registro de Preço 
294/2014 – tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de diversos medicamentos para o 
Município. Aberto no dia: 06/02/2015 às 8hs. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o 
julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 05/03/2015 e devidamente Homologado 
pelo Sr. Prefeito Municipal de Bauru em 06/03/2015, e pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em 13/03/2015; 
às empresas abaixo:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ITEM 25 – Comprimidos contendo 300mg de Propafenona, Cloridrato; à R$ 2,03 unitário; Marca: Ritmonorm/
Abbott – caixa c/10 comp. revestidos;
ALFALAGOS LTDA
ITEM 06 – Comprimidos contendo 100mg de Aminofilina; à R$ 0,0324 unitário; Marca: Vitapan – caixa c/500 
comprimidos;
ITEM 50 – Comprimidos contendo Bromazepam 3mg; à R$ 0,0498 unitário; Marca: Teuto – caixa c/100 comprimidos;
ITEM 53 – Comprimidos contendo Clortalidona 25mg; à R$ 0,1242 unitário; Marca: Vitapan – caixa c/42 
comprimidos;
ITEM 54 – Comprimidos contendo Clortalidona 50mg; à R$ 0,2022 unitário; Marca: Vitapan – caixa c/28 
comprimidos;
ITEM 58 – Cápsulas contendo Gabapentina 400mg, à R$ 0,3667 unitário, Marca: Prati Donaduzzi – caixa c/300 
comprimidos;
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
ITEM 28 – Cartuchos contendo 12 sachês  de 5 g contendo 50mg de Imiquimod por grama de creme; à R$ 120,00 o 
cartucho; Marca: Modik/E.M.S. – caixa c/12 sachês;
ITEM 43 – Comprimidos contendo Acarbose 50mg; à R$ 0,69 unitário; Marca: Genérico/E.M.S. – caixa c/30 
comprimidos;
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ITEM 12 – Comprimidos de Liberação Lenta contendo 30mg de Gliclazida; à R$ 0,20 unitário; Marca: Azukon MR/
Torrent – caixa c/30 comprimidos
CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP
ITEM 18 – Comprimidos contendo 40mg de Isossorbida, Mononitrato; à R$ 0,09 unitário, Marca: Zydus/Nikkho 
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ITEM 07 – Comprimidos contendo Anlodipino, Besilato 10mg; à R$ 0,0389 unitário;  Marca: Amlodil/Vitapan – 
caixa c/500 comprimidos
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA
ITEM 23 – Comprimidos revestidos contendo 8mg de cloridrato de Ondansetrona Diidratada; à R$ 1,029 unitário; 
Marca: Nausedron/Cristália – caixa c/10 comprimidos
DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA
ITEM 03 – Comprimidos contendo 10mg de Cloridrato de Buspirona; à R$ 0,86 unitário; Marca: Ansitec/Libbs – 
caixa c/20 comprimidos
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ITEM 20 – Comprimidos contendo Loratadina 10mg; à R$ 0,04 unitário; Marca: Loritil/Geolab – caixa c/480 
comprimidos
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ITEM 01 – Frasco de 120 Doses Solução Aquosa contendo Budesonida 32mcg Spray Nasal; à R$ 10,40 unitário; 
Marca: Noex/Eurofarma
ITEM 57 – Cápsulas contendo Cloridrato de Diltiazem SR 120 mg; à R$ 1,48; Marca: Cardizem SR/Boehringer – 
caixa c/20 cápsulas
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ITEM 17 – Comprimidos contendo Mononitrato de Isossorbida 20mg; à R$ 0,0644 unitário; Marca: Zydus Nikkho 
– caixa c/30 comprimidos;
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
ITEM 32 – Comprimidos contendo Nitazoxanida 500mg; à R$ 8,11 unitário; Marca: Annita/Farmoquímica – caixa 
c/6 comprimidos
ITEM 33 – Comprimidos contendo Pirimetamina 25mg; à R$ 0,0567 unitário; Marca: Daraprim/Farmoquímica – 
caixa c/100 comprimidos
ITEM 46 – Comprimidos contendo Hemifumarato de Alisquireno 300mg; à R$ 2,73 unitário; Marca: Rasilez/
Novartis – caixa c/28 comprimidos revestidos
MANZATOS FARMA LTDA – ME
ITEM 27 – Comprimidos contendo 15mg de Ácido Folínio; à R$ 1,4928 unitário; Marca: Folinac/Hipolabor 
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ITEM 02 – Bisnaga com 30 gramas contendo Hidrocortisona, Acetato  1% creme; à R$ 6,50 a bisnaga; Marca: 
Cortisonal/União Química – caixa c/80 bisnagas
ITEM 05 – Comprimidos contendo Alendronato de Sódio 70mg; à R$ 0,334 unitário; Marca: Endrostan/Delta – caixa 
c/400 comprimidos
ITEM 13 – Comprimidos contendo Hidroclorotiazida 25mg; à R$ 0,0182; Marca: Hidroflux/Medquímica – caixa 
c/4.800 comprimidos
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ITEM 40 – Galão de 05 litros contendo Sabão Antisséptico a base de triclosan 0,5% para higienização, limpeza e 
anti-sepsia; à R$ 29,00 o galão; Marca: Rioquímica
NOVA SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
ITEM 34 – Comprimidos Revestidos contendo Polivitamínico e Poliminerais de A a Zinco; à R$ 0,2714 unitário; 
Marca: Vitforte/Vitamed – caixa c/100 comprimidos
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ITEM 21 – Comprimidos contendo 12 + 400 mcg de Fumarato de Formoterol + Budesonida; à R$ 0,875 unitário; 
Marca: Alenia/Biosintética – caixa c/60 comprimidos 
ITEM 48 – Comprimidos contendo Aripiprazol 10mg; à R$ 8,1213 unitário; Marca: Aristab/Ache – caixa c/30 
comprimidos
PRATI, DONADUZZI CIA LTDA
ITEM 04 – Comprimidos contendo Albendazol 400mg; à R$ 0,345 unitário; Marca: Genérico/Prati Donaduzzi – caixa 
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c/100 comprimidos 
ITEM 10 – Comprimidos contendo Atenolol 50mg; à R$ 0,0246 unitário; Marca: Genérico/Prati Donaduzzi – caixa 
c/600 comprimidos
ITEM 11 – Comprimidos Azitromicina 500mg; à R$ 0,2999 unitário; Marca: Genérico/Prati Donaduzzi – caixa c/450 
comprimidos
ITEM 14 – Comprimidos contendo Ibuprofeno 600mg; à R$ 0,0723 unitário; Marca: Genérico/Prati Donaduzzi – caixa 
c/500 comprimidos
ITEM 24 – Comprimidos contendo Paracetamol 500mg; à R$ 0,0406 unitário; Marca: Genérico/Prati Donaduzzi – 
caixa c/500 comprimidos
ITEM 26 - Comprimidos contendo Sulfato Ferroso – correspondente a 40mg de ferro elementar; à R$ 0,026 unitário; 
Marca: Hematofer/Prati Donaduzzi – caixa c/500 unidades
ITEM 30 – Cápsulas contendo Itraconazol 100mg; à R$ 0,4611; Marca: Genérico/Prati Donaduzzi – caixa c/400 
cápsulas
ITEM 36 – Comprimidos contendo Sulfametoxazol 800mg + Trimetoprima 160mg; à R$ 0,1287 unitário; Marca: 
Genérico/Prati Donaduzzi – caixa c/400 comprimidos
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ITEM 09 – Comprimidos contendo Atenolol 100mg; à R$ 0,0278; Marca: Genérico/Teuto – caixa c/60 comprimidos
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
ITEM 35 – Drágeas contendo Secnidazol 1000mg; à R$ 0,40 unitário; Marca: Genérico/Prati Donaduzzi – caixa c/100 
comprimidos
ITEM 37 – Frasco de 01 Litro de Álcool Etílico 92,8% GL (Etanol); à R$ 4,50 o frasco; Marca: Máster Álcool/Tupi
ITEM 38 – Frasco de 500ml contendo Àlcool em Gel 70%; à R$ 4,1666 o frasco; Marca: Cinord
ITEM 39 – Frasco de 01 litro contendo Detergente de estrutura Multienzimática; à R$ 17,9062; Marca: DGL
ITEM 41 – Frasco contendo Solução Estéril e Apirogênica de Cloreto de Sódio 500ml – Twist Off; à R$ 1,70 o frasco; 
Marca: JP
ITEM 42 – Frasco de 1 litro contendo Vaselina Líquida; à R$ 14,50 o frasco; Marca: Cinord
ITEM 51 – Frasco de 01 litro contendo Degermante 4% de Digluconato de Clorexidina; à R$ 12,75 o frasco; Marca: 
Vic Pharma
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
ITEM 08 – Comprimidos contendo Anlodipino, Besilato 5mg; à R$ 0,0192 unitário; Marca: Besilapin/Geolab – caixa 
c/500 comprimidos
Bauru, 20/03/2015 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
Processo: 74.556/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 230/2014 – Sistema de Registro de Preço n° 
294/2014 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de diversos 
medicamentos para o Município. Ficam convocadas as empresas relacionadas, 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. 
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ALFALAGOS LTDA
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CHRISPIM NEDI CARRILHO – EPP
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA 
DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
MANZATOS FARMA LTDA – ME
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PRATI, DONADUZZI CIA LTDA
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Bauru, 20/03/2015 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 05.672/2015 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 017/2015 – tipo Menor Preço por Lote - 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de chaveiro, com fornecimento de todo o material e mão de obra necessária para a execução dos serviços, 
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Aberto no dia: 13/03/2015 às 09h. Notificamos aos 
interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo 
pregoeiro em 13/03/2015 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 19/03/2015, à 
empresa abaixo:
LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME
Item 01 – Abertura de Portas; à R$ 48,82 unitário – totalizando R$ 1.464,60;
 Item 02 – Cópia de chaves modelo comum; à R$ 5,29 unitário – totalizando R$ 1.587,00;
 Item 03 – Cópia de chave modelo tetra; à R$ 19,52 unitário – totalizando R$ 468,48;
Item 04 – Conserto de fechadura de portas e de móveis; à R$ 48,81 unitário – totalizando R$ 1.464,30;
Item 05 – Fornecimento de fechadura de móveis; à R$ 61,02 unitário – totalizando R$ 1.830,60;
Item 06 – Instalação de fechadura de móveis; à R$ 61,02 unitário – totalizando R$ 1.830,60;
Item 07 – Fornecimento de fechadura tetra-chave de portas; à R$ 96,00 unitário – totalizando R$ 2.880,00;
Item 08 – Instalação de fechadura tetra-chaves de portas; à R$ 65,09 unitário – totalizando R$ 1.952,70;
Item 09 – Fornecimento de fechadura para portas modelo Lockwell, chave central; à R$ 93,56 unitário – totalizando 
R$ 2.806,80;
Item 10 – Instalação de fechadura para portas modelo Lockwell, chave central; à R$ 65,09 unitário – totalizando R$ 
1.952,70;
Item 11 – Fornecimento de fechadura para portas modelo La Fonte, chave central; à R$ 73,22 unitário – totalizando 
R$ 2.196,60;
Item 12 – Instalação de fechadura para portas modelo La Fonte, chave central; à R$ 65,09 unitário – totalizando R$ 
1.952,70;
Item 13 – Fornecimento de conjunto de fechadura para portas de vidro de correr blindex, modelo bico de papagaio; à 
R$ 48,82 unitário – totalizando R$ 976,40;
Item 14 – Instalação de conjunto de fechadura para porta de vidro de correr blindex modelo bico de papagaio; à R$ 
48,82 unitário – totalizando R$ 976,40;

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento:  8h - 12h das  14h - 18h
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

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

LICITAÇÃO - A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, CNPJ 
45.010.071/0001-03, torna público:
1 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2015 – MENOR PREÇO (PI – 444, 09/03/2015), para aquisição de 40 (quarenta) 
notebooks e o fornecimento de 114 (cento e quatorze) licenças de solução de antivírus. Local: site da www.licitacoes-e.
com.br. Recebimento da Proposta: a partir das 9h do dia 07/04/2015 até as 9h do dia  08/04/2015. Abertura da Sessão: 
08/04/2015 - Horário: 9:00h. Início da Disputa de Preços: 08/04/2015  - Horário: 09h30min
2 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 – MENOR PREÇO (PI – 362, 26/02/2015), REGISTRO DE PREÇOS para 
o fornecimento de produtos para limpeza, higienização e para confecção do café aos funcionários da Cia. Local: site 
da www.licitacoes-e.com.br. Recebimento da Proposta: a partir das 9h do dia 09/04/2015 até as 9h do dia  10/04/2015. 
Abertura da Sessão: 10/04/2015 - Horário: 9:00h. Início da Disputa de Preços: 10/04/2015 - Horário: 09h30min
- Os editais estão disponíveis em: www.licitacoes-e.com.br e www.cohabbauru.com.br, link: Editais e Publicações, 
podendo também ser retirados na sede da COHAB BAURU.
-  Para todos os certames mencionados, contato/esclarecimentos: 14.3235.9209/10; e-mail: licitacao@cohabbauru.com.
br. Cleber Speri – Membro da  CPLJ e Pregoeiro. Endereço da sede da COHAB BAURU: Avenida Nações Unidas, 30-
31, Jardim Panorama, CEP 17011-105, Bauru/SP.

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

Item 15 – Modelagem de chave comum de portas e móveis; à R$ 40,68 unitário – totalizando R$ 4.068,00;
Item 16 – Modelagem de tetra-chave de portas; à R$ 56,75 unitário – totalizando R$ 1.708,50;
Item 17 – Troca de segredo de fechadura de portas; à R$ 48,81 unitário – totalizando R$ 2.440,50;
Item 18 – Fornecimento de cilindros; à R$ 32,51 unitário – totalizando R$ 976,20;
Item 19 – Instalação de cilindros; à R$ 48,62 unitário – totalizando R$ 1.464,60;
Item 20 – Fornecimento de fechaduras para porta tipo Blindex; à R$ 48,82 unitário – totalizando R$ 1.464,60;
Item 21 – Instalação de fechadura para porta tipo blindex; à R$ 48,62 unitário – totalizando R$ 1.464,60;
Item 22 – Fornecimento de trincos; à R$ 12,20 unitário – totalizando R$ 366,00;
Item 23 – Instalação de trincos; à R$ 48,62 unitário – totalizando R$ 1.464,60;
Item 24 – Fornecimento de maçanetas; à R$ 55,32 unitário – totalizando R$ 5.532,00;
Item 25 - Fornecimento de puxadores; à R$ 55,32 unitário – totalizando R$ 1.659,60;
Item 26 – Fornecimento de fechaduras de sobrepor; à R$ 52,88 unitário – totalizando R$ 1.586,40;
Item 27 – Instalação de fechaduras de sobrepor; à R$ 48,82 unitário – totalizando R$ 1.464,60; sendo o valor total da 
empresa de R$ 50.000,08.
Os produtos a serem fornecidos são da Marca: SOPRANO/STAM/3F/ALIANÇA
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 20/03/2015 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
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CONCURSO PÚBLICO
PEDREIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
HABILITADOS PARA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA

A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru convoca os candidatos 
abaixo relacionados para a realização da Prova Prática – 2.ª Etapa do Concurso Público para o cargo de 
PEDREIRO, nos termos do Edital 14/2014, de acordo com as seguintes orientações: 

1.	 Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer à REGIONAL 5 DO DAE 
situada na RUA SALVADOR FILARDI, QUADRA 9, VILA ROCHA, NO DIA 22 DE MARÇO 
DE 2015 (Domingo) ATÉ AS 8:00, HORARIO DE BRASILIA (fechamento dos portões);

2.	 Atentar ao item e subitens abaixo reproduzidos do Capítulo VII, onde cita:
2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital 
de Convocação, munido de:

b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo 
de validade, conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou 
Conselho de Classe que tenha força de documento de identificação, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de 
Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.

3.	 Os candidatos deverão comparecer com antecedência de no mínimo 30 (trinta) minutos do horário 
estabelecido;

4.	 O não comparecimento na hora, data e local determinados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda 
chamada ou aplicação de prova;

5.	 Foram convocados os candidatos classificados que obtiveram no mínimo 50% de acertos na prova 
objetiva e não zeraram em nenhum dos componentes da prova (Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Específicos), de acordo com Capítulo VI – DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E 
HABILITAÇÃO;

6.	 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, carteira 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, comprovante de inscrição ou de pagamento;

7.	 No período da prova prática, 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, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio com banco de dados) e 
outros equipamentos similares, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação 
do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude;

8.	 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;

9.	 OS CANDIDATOS DEVERÃO SE APRESENTAR NA PROVA PRÁTICA COM TRAJES 
APROPRIADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SENDO OBRIGATÓRIO O USO 
DE SAPATO FECHADO (PREFERENCIALMENTE BOTINA), CALÇA COMPRIDA, 
CAMISA OU CAMISETA;

10.	 Não será admitido para a realização da prova o candidato que estiver trajando calçado aberto;
11.	 O candidato que não estiver trajado conforme as especificações acima, não poderá participar da prova, 

sendo consequentemente excluído do certame;
12.	 Caso seja identificado risco e/ou danos ao candidato ou aos equipamentos cedidos para a realização 

das atividades, tais como falta de conhecimento ou execução inadequada durante a prova, o candidato 
será imediatamente ABORDADO pela Comissão Examinadora;

13.	 A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 
PROVA PRÁTICA;

14.	 Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação; 

15.	 O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 e 16 a 18 do Capítulo VII 
– DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

16.	 Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.1.3 do capítulo VI – DAS 
PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO, (não convocados para a prova prática) serão 
eliminados do Concurso Público.

Inscricao Nome CPF
9160669 ALEXANDRE HENRIQUE SEVERINO CANSADO 329.315.368-22
9160665 BENEDITO LOURENCO BARBOSA 004.715.898-02
9160919 CARLOS ALBERTO MILANI 319.103.688-14
9161133 CESAR MORAES DE LIMA 074.771.468-10
9161476 CRISTIANO GREGÓRIO BIRELLI 265.210.288-55
9161314 DANIEL LUIZ ANTONIO DE SOUSA 369.266.848-12
9161093 DANIEL SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS 192.047.378-59
9161081 DAVI ALEXANDRE PANTALEAO DE SOUZA 296.353.898-76
9160956 JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 138.156.838-66
9161027 JOSE VALENTIM MORENO 037.708.618-50
9160843 LUIZ NUNES 145.964.978-85
9161147 MARCOS ROBERTO FRACALOSSI 317.264.068-06
9161686 PAULO ROBERTO STANISLAU FERREIRA 288.486.808-95
9161039 VALDEMIR DO CARMO 145.841.728-03
9161321 VALTER TORRES SILVA 796.812.048-91
9161246 WALTER WAGNER LIMA 058.527.948-99

Bauru, 16 de março de 2015.
A COMISSÃO

 CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO
AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos solicita o comparecimento dos servidores à Seção de Promoção Social do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru para  o recadastramento de filhos portadores de deficiência, 
munidos dos seguintes documentos:
Atestado Médico que comprove a deficiência permanente e definitiva com CID (Código Internacional da 

Doença),
Declaração do órgão previdênciário (Funprev) constando que o (a) filho (a) está cadastrado como portador 
de deficiência,
Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício por este 
órgão.
Apresentar RG e CPF do dependente  se tiver.
Salientamos que o recadastramento deverá ser efetuado de acordo com a Lei Municipal nº 5227/2004 
e Decreto Municipal nº 9928/2004, até o mês de Março de 2015. O não comparecimento acarretará a 
SUSPENSÃO do pagamento do benefício a partir do mês de abril de 2015.
Bauru, 16 de janeiro de 2015.

RECONSIDERAÇÃO
Reconsidera a da data de concessão da Progressão de Qualificação Profissional (PQP) do servidor 
Marcos Aredes, e-doc 1730/2013,  de 11/12/2014  para 17/10/2013.

A Comissão de Desenvolvimento Funcional
Bauru, 20 de março de 2015.

SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

DEFERIDOS: 
Processo Requerente Observação
3199/2014 JOAO SIMAO DA SILVA NETO CANCELADO COD 991
2959/2014 AILTON PIRES COMPOR DÉBITOS
177/2015 JOÃO ESPEDITO DE OLIVEIRA COMPOR DÉBITOS
926/2015 JOSE ROBERTO VIDRIH FERREIRA COMPOR DÉBITOS
1183/2015 SILVANA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA
5905/2014 ROSA MARIA GAMBARY FREIRE LANÇADO CRÉDITO
8215/2012 TATIANE SEBASTIAO LANÇADO CRÉDITO
909/2014 LUIZ HENRIQUEG GONÇALVES PEREIRA COMPOR DÉBITOS
5020/2014 JOAO FRANCISCO GARCIA LANÇADO CRÉDITO

INDEFERIDOS:  
Processo Requerente
4458/2013 AELESAB
2279/2014 MARIA APARECIDA DA SILVA
4630/2014 SEBASTIANA CRUZ
3807/2014 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS
599/2015 ADILSON ROSETTI
6183/2014 MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 825/2015 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
Hidrogeron Prestadora de Serviços e Consultorias Especializadas Ltda - ME para manutenção no 
equipamento Hidrogeron da ETE Candeia, desta Autarquia.
Valor Total: R$ 1.936,46 (Um mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 6.818/2.014 - DAE
Pregão Presencial nº 011/2015 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento e rastreamento 
de veículos que fazem parte da frota do DAE, com fornecimento dos equipamentos, instalação, ativação e 
treinamento de operação, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 02/04/2015 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Daniele Pompilio Moreno Vialôgo
Pregoeiro Substituto: Aline Coutinho Goulart

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Processo Administrativo nº 6.482/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 012/2015 - DAE
Objeto: Aquisição de Tintas e outros, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 06/04/2015, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 06/04/2015, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 06/04/2015, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Antônio Angelo Pullito
Pregoeiro Substituto: Daniele Pompílio Moreno Vialôgo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, em 
face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião 
dia 06 de abril de 2015 (segunda-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL 
RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01-25375/15 04-25379/15 07-25382/15
02-25376/15 05-25380/15 08-25383/15
03-25378/15 06-25381/15 09-25384/15

10-25385/15 12-25387/15
11-25386/15 13-25388/15

Bauru, 21 de março de 2015.
Presidente da  JARI

2ª Retificação do Edital do Processo Seletivo 008/2014 – COVEIRO (MASCULINO) – EMDURB
O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU 
– EMDURB, Antônio Mondelli Júnior, retifica em parte o item 5.2.1, publicado no Diário Oficial do 
Município de Bauru no dia 03/02/2015, de abertura do Processo Seletivo para preenchimento de 01 (uma) 
vaga de Coveiro (Masculino), no que tange a Prova Objetiva, que passará a ser a seguinte:
“5.2.1 De caráter eliminatório e classificatório, consistirá em questões objetivas de múltipla escolha, com 
cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta e que valerá 1 (um) ponto cada. As questões 
versarão sobre os programas contidos no Anexo II deste Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento 
do candidato para o desempenho do cargo, sendo 15 (quinze) questões sobre Língua Portuguesa e 15 
(quinze) questões de Matemática, equivalentes ao Ensino Fundamental, 10 (dez) questões de Atualidades, 
sendo esta última a partir de Julho de 2014.”
E para se tornar público alcançando o conhecimento de todos, é expedida a presente Retificação do Edital.

Bauru, 21 de Março de 2015.
ANTÔNIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

PROCESSO SELETIVO 008/2014 – COVEIRO
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

A Comissão Examinadora do Processo Seletivo n° 008/2014 da EMDURB, destinado ao preenchimento de 
vaga do cargo de “Coveiro”, nos termos do Edital do processo seletivo, torna público o INDEFERIMENTO 
da(s) inscrição(ões) abaixo relacionada(s).
Eventuais recursos poderão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação. Os 
recursos, devidamente fundamentados, deverão ser protocolados ao Setor de Atendimento ao Usuário da 
EMDURB, localizado na Praça João Paulo II s/n°, Jd. Santana, Bauru-SP, no horário das 08h às 17h.
Inscrição Nome RG
00009 ADILSON ADELIO ZAYONS 362369306
00105 ADILSON CONSTANTINO 266043094
00086 ALEX CAMILO ARAUJO 330622444
00106 ARIEL FERNANDO ABILIO 545894165
00089 CARLA CLAUDIA SUZANO LEMOS 236418786
00099 CASSIANO DE JESUS SILVEIRA 27713266
00048 CÉSAR HENRIQUE GASPARINI PEREIRA 43324011x
00075 DANILO FERREIRA SANTANA 461477324
00102 DANILO GOMES RIBEIRO DA SILVA 471055463
00081 DOUGLAS LOPES DA SILVA 48777100X
00025 EDILENO APARECIDO DE ALMEIDA 348555507
00045 ESTELA CRISTINA DA SILVA SEVERINO 417187373
00107 FRANCISCO TEIXEIRA  13414015
00060 FRANK WILLENS DA COSTA ESTEVAM 321790649
00057 GERALDO BERTULINO CABRAL 412712878
00111 GUILHERME LOPES DA SILVA  421195526
00014 GUSTAVO CANDIDO PEREIRA 461619350
00017 GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO 440941477
00018 JESSICA NOGUEIRA DOS REIS CHAVES 473611673
00044 JOÃO GUILHERME HERNANDES MIZUNO 411458103
00091 JONATHAN HENRIQUE DE OLIVEIRA 407389350
00023 JORGE LUIS DIAS 427978208
00097 JOSE BARBOSA FILHO 222014003
00094 JOSE MESSIAS 262094774
00119 JOSÉ ROBERTO MARTINS 272997845
00034 JULIANO FARIA VENTURA 409931160
00039 LEANDRO ZERLIN PENTEADO 45640496X
00085 LUIZ CARLOS DA SILVA 69737915
00079 MAICON JOSÉ ROBERT PITER SOARES 34976268
00015 MARCELO DA SILVA 24139322
00040 MARCESARY LEME DE MORAES 439088690
00114 MAYCON ALEXANDRE BARBOSA 33476418x
00117 ONIVALDO ADÃO 184802258
00120 OSMAR VIOTO 185083079
00118 PRISCILA DA SILVA LIMA 345323750
00123 RAFAEL DELCHIARO RODRIGHERO 459915186
00087 RAFAEL PETIT PERES 545885188
00070 RICARDO FERREIRA DA SILVA 329608654
00090 RITA DE CASSIA F. NOGUEIRA 180326600
00098 ROBERVAL FRANCISCO DA SILVA BISPO 7187538
00131 RODRIGO THOMAZ PEREIRA 444362861
00128 ROGER PEREIRA DA SILVA 49330978
00021 ROGERIO LUIZ VICENTE 421479504
00077 SIDNEI CORREIA DA SILVA 278031481

00033 THIAGO HELENO LUIS 479781801
00026 TIAGO MORAIS DOS SANTOS 523986257
00056 VERGINIO EMILIO GOMES 325436915
00046 VICTOR HENRIQUE LIMA DE MORAES 498031779
00008 VINICIUS RIDEO YOSHINO 411130249
00069 WELLINGTON DONIZETE PEREIRA 487689872
00132 WELLINGTON FRANCISCO AUGUSTO 34196315
00028 WILLIAN FERNANDO MACHADO 400191428

Bauru, 21 de Março de 2015.
A Comissão Examinadora

EMDURB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/15
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/15 – Processo nº 575/15, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 02/04/2015 às 9 horas, na Praça João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, Bauru – SP, Sala de Reuniões da 
EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a eventual AQUISIÇÃO de 
CANALETAS DE CONCRETO MEIA CANA, que encontra-se detalhadamente descrito e especificado 
no ANEXO I deste Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, 
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 21 de Março de 2015.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2015
Processo nº 8178/2014 – Pregão Registro de Preço nº 054/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
Objeto: Eventual aquisição do item 04 - 55.000 litros Diesel S-10.
VALOR UNITÁRIO - PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A MÉDIA DA AGÊNCIA NACIONAL 
DE PETRÓLEO – ANP (ULTIMA ATUALIZAÇÃO):
Item 04: R$ 2,950 - 1,10% (desconto de um vírgula dez por cento) = R$ 2,91;
Valor Total: Item 04: R$ 160.050,00 (cento e sessenta mil e cinquenta reais);
Quantidades estimadas para 06 (seis) meses.
Forma de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis e 
consequente abastecimento dos veículos.
Assinatura: 21/03/2015
Bauru, 19/03/2015
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044838
Processo nº 24460/14 -Registro de Preço n°126/14  participe - PMB
Contratante: EMDURB – Compromissária: RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME.
Objeto:  007 (sc50 kg.) cimento e 015(sc 50kg) cal hidratada ch -III.
Valor total: R$ 288,95
Condições de Pagamento: 30º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/03/15
Bauru, 21 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044839
Processo nº 24423/14 - Pregão Registro de preço nº 167/14 participe – PMB.
Contratante: EMDURB. Compromissária: PORTO DE AREIA D.M REGHINE LTDA EPP
Objeto: 006 m³ areia fina.
Valor Total: R$ 294,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 17/03/15
Bauru, 21 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044833
Processo nº 859/01 - Inexigibilidade
Contratante: EMDURB – Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO
Objeto: M.O. Serviço informática – multa.
Valor Total: R$ 18.105,33
Condições de Pagamento: Mensal
Assinatura: 17/03/15
Bauru, 21 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044829
Processo nº 2890/14 - Pregão Registro de Preço nº 019/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  LTDA.
Objeto: 10 m³ Gás Oxigênio, 09 kg Gás Acetileno; 10 m³ Gás Stargold.
Valor Total: R$ 725,00.
Condições de Pagamento: 30 dias úteis do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/03/15
Bauru, 21 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044836
Processo nº 057/14 - Pregão Registro de Preços n° 001/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA EPP.
Objeto: 15 pt100 saco plástico 15 litros, 40 pt100 saco plástico 30 litros, 20 pt100 saco plástico 50 litros, 
120 pt100 saco plástico 100 litros, 10 pt100 saco para  exumação de ossos.
Valor total: R$ 8.728,20
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/03/15.
Bauru,  21 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044832
Processo Nº2557/13 – Inexigibilidade
Contratante: EMDURB – Compromissária: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS.
Objeto: M.O. Serviço de postagem (multas).
Valor total: R$ 12.277,14
Condições de Pagamento: 23° dia do mês.
Assinatura: 17/03/15
Bauru, 21 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044807
Processo nº 057/14 - Pregão Registro de Preços n° 001/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: M.J. DE FREITAS INFORMATICA – ME.
Objeto: 002 un. Toner CB541 A Cyan para impressora HP CM1312; 002 un. Toner CB542 A amarelo para 
impressora HP; 002 un. Toner CB543 A magenta para  impressora HP; 002 un. Toner CB50 A preto para 
impressora HP CM1312.
Valor total: R$ 532,00
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 16/03/15.
Bauru,  21 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044813
Processo nº 6287/14 - Pregão Registro de preço nº 036/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: M E CARTUCHOS E TONER LTDA ME
Objeto: 002 un. refil pata tanque de tinta preto; 002 un. refil pata tanque de tinta amarela, 002 un. refil pata 
tanque de tinta magenta; 002 un. refil pata tanque de tinta cyano.
Valor Total: R$ 320,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 16/03/15
Bauru, 21 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044814
Processo nº 6187/14 - Pregão Registro de preço nº 035/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA.
Objeto: Tênis monodensidade, sendo: 003 pares nº 35; 003 pares n°36.
Valor Total: R$ 230,28
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 16/03/15
Bauru, 21 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044815
Processo nº 6187/14 - Pregão Registro de preço nº 035/14.
Contratante: EMDURB. Compromissária: OSIRIS DE AZEVEDO E SOUZA NEGRÃO EPP.
Objeto: Botas PVC cano  médio preta, sendo: 02 pares nº 38, 04 pares n°40; 02 pares n°44.
Valor Total: R$ 124,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 09/03/15
Bauru, 21 de março de 2015.
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 044/2014
Processo nº 5227/2014 – Pregão Registro de Preços nº 032/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME.
Objeto: Eventual aquisição de 4.000 unidades de embalagens de 8 quilos  de cal hidratada para pintura com 
fixador, da marca itaú, ao valor unitário de R$ 7,00 (sete reais) e valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito 
mil reais).
Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: o pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias subsequente ao recebimento do 
objeto.
Assinatura: 19/09/2014
Bauru, 21 de Março de 2014.
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 041/2014
Processo nº 4595/2014 – Pregão Registro de Preços nº 025/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: SERILON BRASIL LTDA.

Objeto: Eventual aquisição de: 006 Rolo Película refletiva grau técnico preta, medindo 0,61 x 20 metros. 
Marca INTERTACK/DM7200.  Valor unitário: R$ 640,00, totalizando R$ 3.840,00
Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: o pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias subsequente ao recebimento do 
objeto.
Assinatura: 10/09/2014
Bauru, 21 de Março de 2015.
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 042/2014
Processo nº 4595/2014 – Pregão Registro de Preços nº 025/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA.
Objeto: Eventual aquisição de: 005 ROLO PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO VERMELHA, 
MEDINDO 0,61 X 20 MTS. Marca Avery. Valor unitário R$ 388,00, totalizando R$ 1.940,00; 006 ROLO 
PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO AMARELA, MEDINDO 0,61 X 20 MTS. Marca Avery. Valor 
unitário R$ 388,00, totalizando R$ 2.328,00; 006 ROLO PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
VERDE, MEDINDO 0,61 X 20 MTS. Marca Avery. Valor unitário R$ 388,00, totalizando R$ 2.328,00; 
006 ROLO PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO AZUL, MEDINDO 0,61 X 20 MTS. Marca 
Avery. Valor unitário R$ 388,00, totalizando R$ 2.328,00; 003 ROLO PELÍCULA REFLETIVA GRAU 
TÉCNICO LARANJA, MEDINDO 0,61 X 20 MTS. Marca Avery. Valor unitário R$ 388,00, totalizando R$ 
1.164,00; 060 ROLO PELÍCULA REFLETIVA GRAÚ TÉCNICO BRANCA, MEDINDO 0,61 X 20 MTS. 
Marca Avery. Valor unitário R$ 388,00, totalizando R$ 23.280,00; 001 ROLO PELÍCULA REFLETIVA 
GRAU TÉCNICO  MARROM OU  PELÍCULA REFLETIVA GTP (COMPOSTA DE MICROPRISMAS) 
MARROM, MEDINDO 0,61 X 20 MTS.4. Marca Avery. Valor unitário R$ 530,00, totalizando R$ 530,00; 
005 ROLO PELÍCULA PRETO LEGENDA 0,61 X 20 METROS. Marca Avery. Valor unitário R$ 358,00,  
totalizando R$ 1.790,00.
VALOR TOTAL DO ITENS    -    R$ 35.688,00
Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias subsequente ao recebimento do 
objeto.
Assinatura: 10/09/2014
Bauru, 21 de Março de 2015.
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 043/2014
Processo nº 4595/2014 – Pregão Registro de Preços nº 025/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: 3M DO BRASIL LTDA.
Objeto: Eventual aquisição de: 002 Rolo Película refletiva alta intensidade (prismática), branca (prata), tipo 
III, medindo no mínimo 1,22 x 22 metros, marca 3M. Valor unitário: R$ 1.550,00,  totalizando R$ 3.100,00.
Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: Pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias subsequente ao recebimento do 
objeto.
Assinatura: 10/09/2014
Bauru, 21 de Março de 2015.
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 069/2014
Processo nº 6814/2014 – Pregão Registro de Preços nº 040/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de gás oxigênio destinados a atender a Gerência de Sinalização Viária – GSV da EMDURB, conforme 
especificação abaixo descrita: 024 M³ GÁS OXIGÊNIO, incolor e inodoro a pressão e temperatura 
normais de fórmula O2, peso molecular/31,9988, densidade 1326 kg/m³ (cilindro de 1 m³). Marca White 
Martins.  Valor unitário R$ 45,00, totalizando R$ 1.080,00
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 14/12/2014
Bauru, 21 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Funda-
cional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
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Atendimento da Divisão Previdenciária 
(Seção de Benefícios e Seção de Aposentadorias e Pensões)

Segunda à Sexta das 13h às 16h30min.

TELEFONES
3223-7071 / 3227-1444
3223-7719 / 3223-7000
 3223-7901 / 3223-6433

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

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

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

-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

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

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pa-
gamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, 
devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residên-
cia, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

COMUNICADO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV comunica 
que a partir de 18 de julho de 2014 o horário de atendimento ao público, presencial e por telefone, 
na DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA (Seção de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios), em 
conformidade com o procedimento administrativo n.º 2332/2014, será nos seguintes moldes: 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);
- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros), e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento do setor de Perícia Médica, Serviço Social e nas atividades 
referentes ao Enquadramento PCCS, permanecendo o horário de atendimento ao público de Segunda a 
Sexta-Feira das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 65/2015
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 28 de fevereiro de 2015, a(o) Sr.(a) Maria 
Aparecida Guimarães Miranda, portador(a) do RG nº. 19.197.170-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 273.047.588-56, 
em decorrência do óbito do(a) Sr(a). Getúlio Ferreira de Miranda, portador(a) do RG nº.18.218.086-4 SSP/
SP CPF/MF nº. 825.039.408-97, matrícula funcional nº. 7973, servidor(a) inativo(a) do(a) Departamento 
de Agua e Esgoto, conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 736/2015, uma vez atendidas 
às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal c/c art. 116 inciso I da Lei 
Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.  
Bauru, 20 de março de 2015. 

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
Informamos que os aposentados/pensionistas abaixo relacionados - aniversariantes do mês de Fevereiro, 
não realizaram o recadastramento anual, portanto terão os benefícios suspensos: proventos (pagamento) e 
vale compras, até a regularização da situação junto a FUNPREV.
NOME MATRÍCULA
ANA MARIA MUCIO DOS SANTOS 229681
ANTONIO NECO NETTO 66421
APARECIDO SEVERIO 10557
ARMANDO GARCIA 9139
BENEDITO DOMINGUES HONORIO 10020

BENEDITO LOURENCO PIRES NETO 22306
CELSO FARIA DE MORAES 22385
DANIEL DE PAULA 7513
EUNICE DE OLIVEIRA 7109
GUILHERME RIBEIRO GUIMARAES 8621
HUMBERTO PIMENTEL COSTA 14450
IGNEZ NUNEZ RODRIGUES 6382
IRACEMA VALENTINA DE S LIMA 13965
IRACI MARIA DOMENEGUETTI DA SILVA 10980
JOAO SOARES DA SILVA FILHO 22410
JORGE MIGUEL GONCALVES 102488
JOSE COSMOS MARTINS 14942
JOSE OSNEIDE DE CAMPOS PENTEADO 9681
JUSSARA PIAZENTIN NABUCO ARAUJO CANELLA 5918
LAURACY LINO LOPES 156311
MAFALDA SPARAPAN 8687
MARIA APARECIDA AUGUSTO 4300
MARIA DE SOUZA BRAGA 101813
MARIA HELENA CREPALDI DEBIA 700240
MARIA JOSE URBANO AZENHA 24948
MARIA LUIZA GARCIA DA SILVA 700252
MARIZA ALZANI MANOEL 21947
MARY MARTINO MARTINS 239430
MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA 9960
MYRNA BASTOS GASPARINI 4304
NILTON BENEDITO GOBBI 7087
NIZE MACHADO JARDIM 700279
ORIOVALDO JUSTINO 22359
OSORIO ALVES DA SILVA SIMOES 17188
RENILCE REIS 22082
SANDRA MARIA LEME DA ROCHA ORTIGOSA 4628
WARLENE DE LOURDES BECKMANN FOURNIER 11934
ZOALDO DE SANTIS 9029

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matricula Inicial Período (dias) Término
Anisio Floriano 20314 19/03/2015 30 17/04/2015
Denise Aparecida Rocha dos Santos 15.459 18/03/2015 90 15/06/2015
Dilberto da Silva 14.987 16/03/2015 60 14/05/2015
Edilson da Costa Oliveira 23.280 11/03/2015 90 08/06/2015
Geovaildo Oliveira de Souza 29.926 17/03/2015 30 15/04/2015
Helena Nakagawa 25.862 19/03/2015 60 17/05/2015
José Paulino dos Santos 14.480 15/03/2015 90 12/06/2015
Marcia Bueno de Godoy 17.063 15/03/2015 30 13/04/2015
Maria das Graças Ferraz Silva 27.997 14/03/2015 90 11/06/2015
Pedro Luis Soares 24.068 19/03/2015 90 16/06/2015
Raimundo Antonio de Souza 23.268 15/03/2015 90 12/06/2015

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:
Dilberto da Silva Secretaria de Obras 15/05/2015
Geovaildo Oliveira de Souza Secretaria de Obras 16/04/2015
Helena Nakagawa Secretaria da Educação 18/05/2015
Marcia Bueno de Godoy Secretaria da Educação 14/04/2015
Raimundo Antonio de Souza Secretaria de Obras 13/06/2015

CONCESSÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

Nome Matricula Inicial Período 
(dias) Término

Daniela de Barros Negrão Grijo 27.531 01/03/2015 120 28/06/2015
Daniela de Barros Negrão Grijo 29.919 01/03/2015 120 28/06/2015
Grasiela Conceição Gonçalves de Lima 28.710 12/03/2015 120 09/07/2015
Silmara Cristina Dorador Ribeiro 32.306 23/02/2015 120 22/06/2015
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05 DE JANEIRO DE 2.015 15 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 27 DE JANEIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 379.613.979,76  Saldo Anterior R$ 385.823.533,47  Saldo Anterior R$ 386.564.148,97      
Receita R$ 3.367,26             Receita R$ 73,09                  Receita R$ -                          
Despesa R$ -                      Despesa R$ 54,66                  Despesa R$ -                          
Saldo Disponivel R$ 379.617.347,02  Saldo Disponivel R$ 385.823.551,90  Saldo Disponivel R$ 386.564.148,97      

06 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 16 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 28 DE JANEIRO DE 2.015 R$
R$ 379.617.347,02  R$ 385.823.551,90  Saldo Anterior R$ 386.564.148,97      

Receita R$ 673,18                Receita R$ -                      Receita R$ -                          
Despesa R$ -                      Despesa R$ 3.846,70             Despesa R$ -                          
Saldo Disponivel R$ 379.618.020,20  Saldo Disponivel R$ 385.819.705,20  Saldo Disponivel R$ 386.564.148,97      

07 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 19 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 29 DE JANEIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 379.618.020,20  Saldo Anterior R$ 385.819.705,20  Saldo Anterior R$ 386.564.148,97      
Receita R$ 3.791,74             Receita R$ 762.626,91         Receita R$ (248,37)                   
Despesa R$ 924.722,53         Despesa R$ -                      Despesa R$ 26.159,73               
Saldo Disponivel R$ 378.697.089,41  Saldo Disponivel R$ 386.582.332,11  Saldo Disponivel R$ 386.537.740,87      

08 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 20 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 30 DE JANEIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 378.697.089,41  Saldo Anterior R$ 386.582.332,11  Saldo Anterior R$ 386.537.740,87      
Receita R$ 1.295.078,16      Receita R$ 518,37                Receita R$ 11.155.348,02        
Despesa R$ 740,31                Despesa R$ 16.179,43           Despesa R$ 8.731.670,56          
Saldo Disponivel R$ 379.991.427,26  Saldo Disponivel R$ 386.566.671,05  Saldo Disponivel R$ 388.961.418,33      

09 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 21 DE JANEIRO DE 2.015 R$ Incorpora no Patrimonio VPD (2.089.240,86)      
Saldo Anterior R$ 379.991.427,26  Saldo Anterior R$ 386.566.671,05  Desincorpora no Patrimonio VPA -                          
Receita R$ 5.853.349,20      Receita R$ -                      Saldo Final em 30/01/2015 386.872.177,47      
Despesa R$ 23.337,93           Despesa R$ -                      
Saldo Disponivel R$ 385.821.438,53  Saldo Disponivel R$ 386.566.671,05  

 
12 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 22 DE JANEIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 385.821.438,53  Saldo Anterior R$ 386.566.671,05  
Receita R$ -                      Receita R$ 1.930,67             
Despesa R$ -                      Despesa R$ -                      
Saldo Disponivel R$ 385.821.438,53  Saldo Disponivel R$ 386.568.601,72  

13 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 23 DE JANEIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 385.821.438,53  Saldo Anterior R$ 386.568.601,72  
Receita R$ 2.094,94             Receita R$ -                      
Despesa R$ -                      Despesa R$ -                      
Saldo Disponivel R$ 385.823.533,47  Saldo Disponivel R$ 386.568.601,72  

14 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 26 DE JANEIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 385.823.533,47  Saldo Anterior R$ 386.568.601,72  
Receita R$ -                      Receita R$ -                      
Despesa R$ -                      Despesa R$ 4.452,75             
Saldo Disponivel R$ 385.823.533,47  Saldo Disponivel R$ 386.564.148,97  

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Bauru,21 de MARÇO  de 2.015

Andrei Quaggio dos Santos Luiz Gustavo Peres Macedo Donizete do Carmo dos Santos

Crc 1SP219939/O-8 Corecon 32.356

      Chefe Seção de Contab/Orçam Diretor da Divisão Financeira Presidente
Contador I   Funprev Economista I Funprev

02 DE FEVEREIRO DE 2015 12 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$ 26 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 386.872.177,47  Saldo Anterior R$ 391.521.939,80     Saldo Anterior R$ 392.232.172,16      
Receita R$ 678,45                Receita R$ (26,73)                    Receita R$ 270,00                    
Despesa R$ -                      Despesa R$ 3.746,99                Despesa R$ 26.095,78               
Saldo Disponivel R$ 386.872.855,92  Saldo Disponivel R$ 391.518.166,08     Saldo Disponivel R$ 392.206.346,38      

03 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$ 13 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$ 27 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$
3 R$ 386.872.855,92  R$ 391.518.166,08     Saldo Anterior R$ 392.206.346,38      

Receita R$ 71.484,95           Receita R$ 8,23                       Receita R$ 6.341.960,69          
Despesa R$ -                      Despesa R$ 1.609,77                Despesa R$ 8.692.914,34          
Saldo Disponivel R$ 386.944.340,87  Saldo Disponivel R$ 391.516.564,54     Saldo Disponivel R$ 389.855.392,73      

04 DE FEVEREIRO DE 2015 R$ 18 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$ Incorpora no Patrimonio VPD -                       
Saldo Anterior R$ 386.944.340,87  Saldo Anterior R$ 391.516.564,54     Desincorpora no Patrimonio VPA 3.027.280,92          
Receita R$ 116.437,77         Receita R$ -                         Saldo Final em 27/02/2.015 392.882.673,65      
Despesa R$ 2.362.934,22      Despesa R$ -                         
Saldo Disponivel R$ 384.697.844,42  Saldo Disponivel R$ 391.516.564,54     

05 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$ 19 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 384.697.844,42  Saldo Anterior R$ 391.516.564,54     
Receita R$ 187,45                Receita R$ 744.763,74            
Despesa R$ -                      Despesa R$ -                         
Saldo Disponivel R$ 384.698.031,87  Saldo Disponivel R$ 392.261.328,28     

06 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$ 20 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 384.698.031,87  Saldo Anterior R$ 392.261.328,28     
Receita R$ 991.660,12         Receita R$ -                         
Despesa R$ 31.734,79           Despesa R$ 31.086,79              
Saldo Disponivel R$ 385.657.957,20  Saldo Disponivel R$ 392.230.241,49     

 
09 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$ 23 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 385.657.957,20  Saldo Anterior R$ 392.230.241,49     
Receita R$ -                      Receita R$ -                         
Despesa R$ -                      Despesa R$ -                         
Saldo Disponivel R$ 385.657.957,20  Saldo Disponivel R$ 392.230.241,49     

10 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$ 24 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 385.657.957,20  Saldo Anterior R$ 392.230.241,49     
Receita R$ 5.864.882,60      Receita R$ -                         
Despesa R$ 900,00                Despesa R$ -                         
Saldo Disponivel R$ 391.521.939,80  Saldo Disponivel R$ 392.230.241,49     

11 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$ 25 DE FEVEREIRO DE 2.015 R$
Saldo Anterior R$ 391.521.939,80  Saldo Anterior R$ 392.230.241,49     
Receita R$ -                      Receita R$ 1.930,67                
Despesa R$ -                      Despesa R$ -                         
Saldo Disponivel R$ 391.521.939,80  Saldo Disponivel R$ 392.232.172,16     

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Bauru,21 DE MARÇO DE 2.015

Andrei Quaggio dos Santos Diogo Nunes Pereira Donizete do Carmo dos Santos

Crc 1SP219939/O-8 Corecon 33.492

      Chefe Seção de Contab/Orçam Diretor da Divisão Financeira Presidente
Contador I   Funprev Economista  Funprev
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Divisão Financeira
Balancete Janeiro 2.015
_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |

|                                                                          Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                             |

| DATA  12/02/2015                                                                       Balancete Analitico -           01 / 2015                                                              Pagina      1 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      Receita    | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |              No Mes |          No Ano (a) |        Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.0.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS CORRENTES                                       |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA DE CONTRIBUICOES                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.00.00.000|     |     |       |CONTRIBUICOES SOCIAIS                                    |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.00.000|     |     |       |CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO        |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.07.000|     |     |       |CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA        |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.07.001|00001| 04  |6120000|contrib. servidor ativo - pmb                            |        1.950.958,61 |        1.950.958,61 |       25.500.000,00 |       25.500.000,00 |       23.549.041,39 |

|1.2.1.0.29.07.002|00002| 04  |6120000|contrib. servidor  - dae                                 |          250.438,01 |          250.438,01 |        4.055.099,00 |        4.055.099,00 |        3.804.660,99 |

|1.2.1.0.29.07.003|00003| 04  |6120000|contrib. servidor ativo  - cmb                           |           38.172,74 |           38.172,74 |          650.544,00 |          650.544,00 |          612.371,26 |

|1.2.1.0.29.07.004|00004| 04  |6120000|contrib. servidor ativo funprev                          |           10.293,52 |           10.293,52 |          200.000,00 |          200.000,00 |          189.706,48 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.09.000|     |     |       |CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA       |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.09.001|00005| 04  |6120000|contrib. servidor inativo civil                          |          148.922,33 |          148.922,33 |        1.850.000,00 |        1.850.000,00 |        1.701.077,67 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.11.000|     |     |       |CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.11.001|00006| 04  |6120000|contrib. pensionista civil - pmb                         |            4.737,22 |            4.737,22 |           72.750,00 |           72.750,00 |           68.012,78 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.99.00.000|     |     |       |OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                             |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.99.00.001|00007| 04  |6120000|contr.serv.aux.doenca pmb                                |           31.605,18 |           31.605,18 |          500.000,00 |          500.000,00 |          468.394,82 |

|1.2.1.0.99.00.002|00008| 04  |6120000|contr.serv.aux.doenca dae                                |            7.129,47 |            7.129,47 |           75.000,00 |           75.000,00 |           67.870,53 |

|1.2.1.0.99.00.003|00009| 04  |6120000|contr.serv.aux.doenca cmb                                |                0,00 |                0,00 |           10.000,00 |           10.000,00 |           10.000,00 |

|1.2.1.0.99.00.004|00010| 04  |6120000|contr.serv.aux.doenca funprev                            |              198,63 |              198,63 |            5.000,00 |            5.000,00 |            4.801,37 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                              |        2.442.455,71 |        2.442.455,71 |       32.918.393,00 |       32.918.393,00 |       30.475.937,29 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                           |        2.442.455,71 |        2.442.455,71 |       32.918.393,00 |       32.918.393,00 |       30.475.937,29 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA PATRIMONIAL                                      |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.1.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS IMOBILIARIAS                                    |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.1.1.00.00.000|     |     |       |ALUGUEIS                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.1.1.01.00.000|     |     |       |ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS                              |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.1.1.01.00.004|00011| 04  |6000001|alugueis urbanos funprev                                 |            3.367,26 |            3.367,26 |           45.000,00 |           45.000,00 |           41.632,74 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS                              |            3.367,26 |            3.367,26 |           45.000,00 |           45.000,00 |           41.632,74 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                          |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.8.00.00.000|     |     |       |REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                    |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.8.10.00.000|00012| 04  |6000001|remuneracao dos investimentos do rpps renda fixa         |        7.039.007,45 |        7.039.007,45 |       32.690.000,00 |       32.690.000,00 |       25.650.992,55 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.8.20.00.000|     |     |       |REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL           |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.8.20.00.001|00013| 04  |6000001|remun.dos investimentos do rpps renda variavel           |                0,00 |                0,00 |        5.130.000,00 |        5.130.000,00 |        5.130.000,00 |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |

|                                                                          Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                             |

| DATA  12/02/2015                                                                       Balancete Analitico -           01 / 2015                                                              Pagina      2 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      Receita    | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |              No Mes |          No Ano (a) |        Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    |        7.039.007,45 |        7.039.007,45 |       37.820.000,00 |       37.820.000,00 |       30.780.992,55 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                |        7.042.374,71 |        7.042.374,71 |       37.865.000,00 |       37.865.000,00 |       30.822.625,29 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA DE SERVICOS                                      |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.13.00.000|     |     |       |SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.13.01.000|00014| 04  |6000001|servicos de inscricao em concursos publicos              |                0,00 |                0,00 |           15.975,00 |           15.975,00 |           15.975,00 |

|1.6.0.0.13.07.000|00015| 04  |6000001|servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas         |                0,00 |                0,00 |            1.100,00 |            1.100,00 |            1.100,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.13.99.000|     |     |       |OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                          |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.13.99.001|00016| 04  |6000001|taxa de adm convenio de 2.015                            |            3.791,74 |            3.791,74 |          100.000,00 |          100.000,00 |           96.208,26 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                |            3.791,74 |            3.791,74 |          117.075,00 |          117.075,00 |          113.283,26 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.0.0.00.00.000|     |     |       |OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.0.00.00.000|     |     |       |MULTAS E JUROS DE MORA                                   |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.2.00.00.000|     |     |       |MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.2.29.00.000|     |     |       |MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS              |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.2.29.02.000|     |     |       |MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR.SERVIDOR P/O RPPS        |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.2.29.02.001|00017| 04  |6000001|multa e juros de mora contr.serv.facultativo             |                0,00 |                0,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.9.00.00.000|     |     |       |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.9.27.00.000|     |     |       |MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                    |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.9.27.00.001|00018| 04  |6000001|multas e juros previstas em contratos                    |                0,00 |                0,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                             |                0,00 |                0,00 |           10.000,00 |           10.000,00 |           10.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.0.00.00.000|     |     |       |INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.1.00.00.000|     |     |       |INDENIZACOES                                             |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.1.99.00.000|     |     |       |OUTRAS INDENIZACOES                                      |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.1.99.00.001|00019| 04  |6000001|outras indenizacoes                                      |                0,00 |                0,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.00.00.000|     |     |       |RESTITUICOES                                             |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.10.00.000|     |     |       |COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS            |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.10.02.000|00020| 04  |6200000|comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos         |        1.293.147,48 |        1.293.147,48 |        3.500.000,00 |        3.500.000,00 |        2.206.852,52 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.99.00.000|     |     |       |OUTRAS RESTITUICOES                                      |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.99.00.001|00021| 04  |6000001|outras restituicoes                                      |            4.712,90 |            4.712,90 |          100.000,00 |          100.000,00 |           95.287,10 |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
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|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |

|                                                                          Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                             |

| DATA  12/02/2015                                                                       Balancete Analitico -           01 / 2015                                                              Pagina      3 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      Receita    | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |              No Mes |          No Ano (a) |        Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |        1.297.860,38 |        1.297.860,38 |        3.605.000,00 |        3.605.000,00 |        2.307.139,62 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                              |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.02.00.000|     |     |       |RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS        |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.02.01.000|00022| 04  |6000001|honorarios de advogados                                  |                0,00 |                0,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |

|1.9.9.0.02.02.000|00023| 04  |6000001|receita de onus de sucumbencia                           |                0,00 |                0,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.99.99.000|     |     |       |OUTRAS RECEITAS                                          |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.99.99.001|00037| 01  |1100000|outras receitas                                          |                0,00 |                0,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |                0,00 |                0,00 |           21.000,00 |           21.000,00 |           21.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |        1.297.860,38 |        1.297.860,38 |        3.636.000,00 |        3.636.000,00 |        2.338.139,62 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITAS CORRENTES                                 |       10.786.482,54 |       10.786.482,54 |       74.536.468,00 |       74.536.468,00 |       63.749.985,46 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.0.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)                           |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.00.00.000|     |     |       |CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)                              |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.00.000|     |     |       |CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)        |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.01.000|     |     |       |CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O)                     |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.01.001|00025| 04  |6110000|contr.patr.pmb.serv.ativ                                 |        3.905.779,66 |        3.905.779,66 |       51.000.000,00 |       51.000.000,00 |       47.094.220,34 |

|7.2.1.0.29.01.002|00026| 04  |6110000|contr.patr.dae.serv.ativo                                |          500.875,79 |          500.875,79 |        8.110.198,00 |        8.110.198,00 |        7.609.322,21 |

|7.2.1.0.29.01.003|00027| 04  |6110000|contr.patr.cmb.serv.ativo                                |           76.345,50 |           76.345,50 |        1.301.088,00 |        1.301.088,00 |        1.224.742,50 |

|7.2.1.0.29.01.004|00028| 04  |6110000|contr.patr.funprev.serv.ativo civil                      |           20.587,07 |           20.587,07 |          400.000,00 |          400.000,00 |          379.412,93 |

|7.2.1.0.29.01.006|00029| 04  |6110000|contr.patr.aux.doenca pmb                                |                0,00 |                0,00 |        1.000.000,00 |        1.000.000,00 |        1.000.000,00 |

|7.2.1.0.29.01.007|00030| 04  |6110000|contr.patr.aux.doenca dae                                |           11.313,11 |           11.313,11 |          150.000,00 |          150.000,00 |          138.686,89 |

|7.2.1.0.29.01.008|00031| 04  |6110000|contr.patr.aux.doenca cmb                                |                0,00 |                0,00 |           20.001,00 |           20.001,00 |           20.001,00 |

|7.2.1.0.29.01.009|00032| 04  |6110000|contr.patr.aux.doenca funprev                            |              397,25 |              397,25 |           10.000,00 |           10.000,00 |            9.602,75 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.15.000|     |     |       |CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I-O)        |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.15.001|00033| 04  |6000001|parc.divida previdenciaria pmb                           |        1.003.226,01 |        1.003.226,01 |       12.370.000,00 |       12.370.000,00 |       11.366.773,99 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)                        |        5.518.524,39 |        5.518.524,39 |       74.361.287,00 |       74.361.287,00 |       68.842.762,61 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)                     |        5.518.524,39 |        5.518.524,39 |       74.361.287,00 |       74.361.287,00 |       68.842.762,61 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.9.0.0.00.00.000|     |     |       |OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)                          |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.9.4.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.9.4.0.00.00.001|00034| 04  |6110000|rec.aportes deficit pmb e cmb                            |        1.154.391,87 |        1.154.391,87 |       14.618.780,00 |       14.618.780,00 |       13.464.388,13 |

|7.9.4.0.00.00.003|00035| 04  |6110000|rec.aportes deficit.dae                                  |          128.693,46 |          128.693,46 |        1.020.800,00 |        1.020.800,00 |          892.106,54 |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |

|                                                                          Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                             |

| DATA  12/02/2015                                                                       Balancete Analitico -           01 / 2015                                                              Pagina      4 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      Receita    | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |              No Mes |          No Ano (a) |        Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES   |        1.283.085,33 |        1.283.085,33 |       15.639.580,00 |       15.639.580,00 |       14.356.494,67 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)                    |        1.283.085,33 |        1.283.085,33 |       15.639.580,00 |       15.639.580,00 |       14.356.494,67 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL OUTRAS RECEITAS                                    |        6.801.609,72 |        6.801.609,72 |       90.000.867,00 |       90.000.867,00 |       83.199.257,28 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          TOTAL GERAL DA RECEITA               |       17.588.092,26 |       17.588.092,26 |      164.537.335,00 |      164.537.335,00 |      146.949.242,74 |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                  CONAM   |
|                                            Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                              |
|                                                                                                                                                   |
| DATA 12/02/2015                         Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2015                            Pagina     1  |
|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      |                 RECEITA                 |                 DESPESA                 |
| Codigo |                Especificacao                         |-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      |             No Mes |             No Ano |             No Mes |             No Ano |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | RESTOS A PAGAR                                       |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                                 |                    |                    |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                         |                    |                    |                    |                    |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                              |                    |                    |                    |                    |
| 4.1.03 | pensao alimenticia                                   |          42.718,15 |          42.718,15 |          42.718,15 |          42.718,15 |
| 4.1.07 | convenios                                            |         728.059,74 |         728.059,74 |         719.195,32 |         719.195,32 |
| 4.1.99 | outros consignatarios                                |         217.108,96 |         217.108,96 |         209.173,77 |         209.173,77 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |         987.886,85 |         987.886,85 |         971.087,24 |         971.087,24 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                     |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf         |         502.622,97 |         502.622,97 |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                               |         502.622,97 |         502.622,97 |               0,00 |               0,00 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                         |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.01 | iss                                                  |               1,09 |               1,09 |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   |               1,09 |               1,09 |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                                   |       1.490.510,91 |       1.490.510,91 |         971.087,24 |         971.087,24 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                               TOTAL GERAL      |       1.490.510,91 |       1.490.510,91 |         971.087,24 |         971.087,24 |
                                                                 -----------------------------------------------------------------------------------

_ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                  Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                 CONAM  |
|                                                                                                                                                                            |
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|                                                              BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO                                                         |
|                                                                                                                                                                            |
| DATA 12/02/2015                                                               Mes : 01 / 2015                                                                 Pagina     1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                               |           No Mes      |   %  |           No Ano      |   %  |       Dotacao      |   %  |         Saldo      |   %  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.1.00.00.00| pessoal e encargos sociais              |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.1.90.00.00| aplicacoes diretas                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.1.90.01.00| aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos|       6.940.324,91    | 72,91|       6.940.324,91    | 72,91|     105.000.000,00 | 63,81|      98.059.675,09 | 63,25|
|3.1.90.03.00| pensoes                                 |       1.279.780,27    | 13,44|       1.279.780,27    | 13,44|      20.500.000,00 | 12,45|      19.220.219,73 | 12,39|
|3.1.90.05.00| out.beneficios previdenc.do servidor ou |         362.282,42    |  3,80|         362.282,42    |  3,80|       7.278.000,00 |  4,42|       6.915.717,58 |  4,46|
|3.1.90.11.00| vencimentos e vantagens fixas - pessoal |         104.323,29    |  1,09|         104.323,29    |  1,09|       3.176.801,00 |  1,93|       3.072.477,71 |  1,98|
|3.1.90.16.00| outras despesas variaveis - pessoal civi|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          12.000,00 |  0,00|          12.000,00 |  0,00|
|3.1.90.91.00| sentencas judiciais                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         691.885,00 |  0,42|         691.885,00 |  0,44|
|3.1.90.94.00| indenizacoes e restituicoes trabalhistas|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         159.750,00 |  0,09|         159.750,00 |  0,10|
|3.1.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.1.91.13.00| obrigacoes patronais (i)                |          20.587,07    |  0,21|          20.587,07    |  0,21|         410.000,00 |  0,24|         389.412,93 |  0,25|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |       8.707.297,96    | 91,47|       8.707.297,96    | 91,47|     137.228.436,00 | 83,40|     128.521.138,04 | 82,90|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.00.00.00| outras despesas correntes               |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.20.00.00| transferencias a uniao                  |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.20.01.00| aposentadorias, reserva remunerada e ref|             740,31    |  0,00|             740,31    |  0,00|          30.000,00 |  0,01|          29.259,69 |  0,01|
|3.3.20.03.00| pensoes                                 |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          15.000,00 |  0,00|          15.000,00 |  0,00|
|3.3.90.00.00| aplicacoes diretas                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.90.30.00| material de consumo                     |           6.000,00    |  0,06|           6.000,00    |  0,06|         471.997,00 |  0,28|         465.997,00 |  0,30|
|3.3.90.35.00| servicos de consultoria                 |           2.100,00    |  0,02|           2.100,00    |  0,02|          15.000,00 |  0,00|          12.900,00 |  0,00|
|3.3.90.36.00| outros servicos de terceiros - pessoa fi|          75.205,76    |  0,79|          75.205,76    |  0,79|         272.475,00 |  0,16|         197.269,24 |  0,12|
|3.3.90.39.00| outros servicos de terceiros - pessoa ju|         702.200,00    |  7,37|         702.200,00    |  7,37|       2.067.025,00 |  1,25|       1.364.825,00 |  0,88|
|3.3.90.47.00| obrigacoes tributarias e contributivas  |          20.000,00    |  0,21|          20.000,00    |  0,21|          41.535,00 |  0,02|          21.535,00 |  0,01|
|3.3.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.91.39.00| outros servicos de terceiros-pes.juridic|           5.000,00    |  0,05|           5.000,00    |  0,05|           7.455,00 |  0,00|           2.455,00 |  0,00|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |         811.246,07    |  8,52|         811.246,07    |  8,52|       2.920.487,00 |  1,77|       2.109.240,93 |  1,36|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                      |       9.518.544,03    |100,00|       9.518.544,03    |100,00|     140.148.923,00 | 85,17|     130.630.378,97 | 84,26|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL                     |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|4.4.00.00.00| investimentos                           |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|4.4.90.00.00| aplicacoes diretas                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|4.4.90.30.00| material de consumo                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          45.369,00 |  0,02|          45.369,00 |  0,02|
|4.4.90.51.00| obras e instalacoes                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         100.000,00 |  0,06|         100.000,00 |  0,06|
|4.4.90.52.00| equipamentos e material permanente      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         350.000,00 |  0,21|         350.000,00 |  0,22|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | INVESTIMENTOS                           |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         495.369,00 |  0,30|         495.369,00 |  0,31|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | DESPESAS DE CAPITAL                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         495.369,00 |  0,30|         495.369,00 |  0,31|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|9.9.00.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|9.9.99.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|9.9.99.99.00| reserva de contingencia ou reserva do rp|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|      23.893.043,00 | 14,52|      23.893.043,00 | 15,41|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|      23.893.043,00 | 14,52|      23.893.043,00 | 15,41|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|      23.893.043,00 | 14,52|      23.893.043,00 | 15,41|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                  Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                 CONAM  |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                              BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO                                                         |
|                                                                                                                                                                            |
| DATA 12/02/2015                                                               Mes : 01 / 2015                                                                 Pagina     2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                               |           No Mes      |   %  |           No Ano      |   %  |       Dotacao      |   %  |         Saldo      |   %  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA|       9.518.544,03    |100,00|       9.518.544,03    |100,00|     164.537.335,00 |100,00|     155.018.790,97 |100,00|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                       Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                        CONAM  |

|                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                    BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                        |

| DATA 12/02/2015                                                                                   Mes : 01 / 2015                                                                                        Pagina     1  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Economica  | Descricao                                |   Liquidado no Mes |   %  |   Liquidado no Ano |   %  |   Empenhado no Ano |   %  |         A Liquidar |   %  |         Dotacao |   %  |          Saldo |   %  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.0.00.00.00|DESPESAS CORRENTES                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.1.00.00.00|pessoal e encargos sociais                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.1.90.00.00|aplicacoes diretas                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.1.90.01.00|aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos  |     6.940.324,91   | 79,22|     6.940.324,91   | 79,22|     6.940.324,91   | 72,91|             0,00   |  0,00|   105.000.000,00| 63,81|   98.059.675,09| 63,25|

|3.1.90.03.00|pensoes                                   |     1.279.780,27   | 14,60|     1.279.780,27   | 14,60|     1.279.780,27   | 13,44|             0,00   |  0,00|    20.500.000,00| 12,45|   19.220.219,73| 12,39|

|3.1.90.05.00|out.beneficios previdenc.do servidor ou   |       362.282,42   |  4,13|       362.282,42   |  4,13|       362.282,42   |  3,80|             0,00   |  0,00|     7.278.000,00|  4,42|    6.915.717,58|  4,46|

|3.1.90.11.00|vencimentos e vantagens fixas - pessoal   |       104.323,29   |  1,19|       104.323,29   |  1,19|       104.323,29   |  1,09|             0,00   |  0,00|     3.176.801,00|  1,93|    3.072.477,71|  1,98|

|3.1.90.16.00|outras despesas variaveis - pessoal civi  |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        12.000,00|  0,00|       12.000,00|  0,00|

|3.1.90.91.00|sentencas judiciais                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       691.885,00|  0,42|      691.885,00|  0,44|

|3.1.90.94.00|indenizacoes e restituicoes trabalhistas  |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       159.750,00|  0,09|      159.750,00|  0,10|

|3.1.91.00.00|apl. direta decorrente de oper. intra-or  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.1.91.13.00|obrigacoes patronais (i)                  |        20.587,07   |  0,23|        20.587,07   |  0,23|        20.587,07   |  0,21|             0,00   |  0,00|       410.000,00|  0,24|      389.412,93|  0,25|

|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |     8.707.297,96   | 99,39|     8.707.297,96   | 99,39|     8.707.297,96   | 91,47|             0,00   |  0,00|   137.228.436,00|  5,29|  128.521.138,04|  0,00|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.00.00.00|outras despesas correntes                 |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.20.00.00|transferencias a uniao                    |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.20.01.00|aposentadorias, reserva remunerada e ref  |           740,31   |  0,00|           740,31   |  0,00|           740,31   |  0,00|             0,00   |  0,00|        30.000,00|  0,01|       29.259,69|  0,01|

|3.3.20.03.00|pensoes                                   |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        15.000,00|  0,00|       15.000,00|  0,00|

|3.3.90.00.00|aplicacoes diretas                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.90.30.00|material de consumo                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|         6.000,00   |  0,06|         6.000,00   |  0,79|       471.997,00|  0,28|      465.997,00|  0,30|

|3.3.90.35.00|servicos de consultoria                   |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|         2.100,00   |  0,02|         2.100,00   |  0,27|        15.000,00|  0,00|       12.900,00|  0,00|

|3.3.90.36.00|outros servicos de terceiros - pessoa fi  |        15.103,59   |  0,17|        15.103,59   |  0,17|        75.205,76   |  0,79|        60.102,17   |  7,92|       272.475,00|  0,16|      197.269,24|  0,12|

|3.3.90.39.00|outros servicos de terceiros - pessoa ju  |        36.726,96   |  0,41|        36.726,96   |  0,41|       702.200,00   |  7,37|       665.473,04   | 87,73|     2.067.025,00|  1,25|    1.364.825,00|  0,88|

|3.3.90.47.00|obrigacoes tributarias e contributivas    |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        20.000,00   |  0,21|        20.000,00   |  2,63|        41.535,00|  0,02|       21.535,00|  0,01|

|3.3.91.00.00|apl. direta decorrente de oper. intra-or  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.91.39.00|outros servicos de terceiros-pes.juridic  |           208,54   |  0,00|           208,54   |  0,00|         5.000,00   |  0,05|         4.791,46   |  0,63|         7.455,00|  0,00|        2.455,00|  0,00|

|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |        52.779,40   |  0,60|        52.779,40   |  0,60|       811.246,07   |  8,52|       758.466,67   |100,00|     2.920.487,00|  0,49|    2.109.240,93|  0,48|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                       |     8.760.077,36   |100,00|     8.760.077,36   |100,00|     9.518.544,03   |100,00|       758.466,67   |100,00|   140.148.923,00| 85,17|  130.630.378,97| 84,26|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|4.0.00.00.00|DESPESAS DE CAPITAL                       |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|4.4.00.00.00|investimentos                             |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|4.4.90.00.00|aplicacoes diretas                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|4.4.90.30.00|material de consumo                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        45.369,00|  0,02|       45.369,00|  0,02|

|4.4.90.51.00|obras e instalacoes                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       100.000,00|  0,06|      100.000,00|  0,06|

|4.4.90.52.00|equipamentos e material permanente        |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       350.000,00|  0,21|      350.000,00|  0,22|

|     TOTAL  | INVESTIMENTOS                            |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       495.369,00|  0,00|      495.369,00|  0,00|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|     TOTAL  | DESPESAS DE CAPITAL                      |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       495.369,00|  0,30|      495.369,00|  0,31|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|9.0.00.00.00|RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|9.9.00.00.00|reserva de contingencia ou reserva do rp  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|9.9.99.00.00|reserva de contingencia ou reserva do rp  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|9.9.99.99.00|reserva de contingencia ou reserva do rp  |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|    23.893.043,00| 14,52|   23.893.043,00| 15,41|

|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|    23.893.043,00|  0,00|   23.893.043,00|  0,00|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
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|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|    23.893.043,00| 14,52|   23.893.043,00| 15,41|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                       Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                        CONAM  |

|                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                    BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                        |

| DATA 12/02/2015                                                                                   Mes : 01 / 2015                                                                                        Pagina     2  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Economica  | Descricao                                |   Liquidado no Mes |   %  |   Liquidado no Ano |   %  |   Empenhado no Ano |   %  |         A Liquidar |   %  |         Dotacao |   %  |          Saldo |   %  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |     8.760.077,36   |100,00|     8.760.077,36   |100,00|     9.518.544,03   |100,00|       758.466,67   |100,00|   164.537.335,00|100,00|  155.018.790,97|100,00|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                    Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                      CONAM  |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                   BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |
| DATA 12/02/2015                                                                Mes : 01 / 2015                                                                      Pagina     1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                                |          No Mes       |   %  |           No Ano      |   %  |   Empenhado ate a Data|   %  |     Empenhos a Pagar  |   %  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.1.00.00.00| pessoal e encargos sociais               |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.1.90.00.00| aplicacoes diretas                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.1.90.01.00| aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos |       6.940.324,91    | 79,22|       6.940.324,91    | 79,22|       6.940.324,91    | 72,91|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.03.00| pensoes                                  |       1.279.780,27    | 14,60|       1.279.780,27    | 14,60|       1.279.780,27    | 13,44|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.05.00| out.beneficios previdenc.do servidor ou  |         362.282,42    |  4,13|         362.282,42    |  4,13|         362.282,42    |  3,80|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.11.00| vencimentos e vantagens fixas - pessoal  |         104.323,29    |  1,19|         104.323,29    |  1,19|         104.323,29    |  1,09|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.16.00| outras despesas variaveis - pessoal civi |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.91.00| sentencas judiciais                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.94.00| indenizacoes e restituicoes trabalhistas |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.1.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.1.91.13.00| obrigacoes patronais (i)                 |          20.587,07    |  0,23|          20.587,07    |  0,23|          20.587,07    |  0,21|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |       8.707.297,96    | 99,39|       8.707.297,96    | 99,39|       8.707.297,96    | 91,47|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.00.00.00| outras despesas correntes                |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.20.00.00| transferencias a uniao                   |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.20.01.00| aposentadorias, reserva remunerada e ref |             740,31    |  0,00|             740,31    |  0,00|             740,31    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.3.20.03.00| pensoes                                  |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.3.90.00.00| aplicacoes diretas                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.90.30.00| material de consumo                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|           6.000,00    |  0,06|           6.000,00    |  0,79|
|3.3.90.35.00| servicos de consultoria                  |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|           2.100,00    |  0,02|           2.100,00    |  0,27|
|3.3.90.36.00| outros servicos de terceiros - pessoa fi |          15.103,59    |  0,17|          15.103,59    |  0,17|          75.205,76    |  0,79|          60.102,17    |  7,92|
|3.3.90.39.00| outros servicos de terceiros - pessoa ju |          36.726,96    |  0,41|          36.726,96    |  0,41|         702.200,00    |  7,37|         665.473,04    | 87,73|
|3.3.90.47.00| obrigacoes tributarias e contributivas   |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          20.000,00    |  0,21|          20.000,00    |  2,63|
|3.3.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.91.39.00| outros servicos de terceiros-pes.juridic |             208,54    |  0,00|             208,54    |  0,00|           5.000,00    |  0,05|           4.791,46    |  0,63|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |          52.779,40    |  0,60|          52.779,40    |  0,60|         811.246,07    |  8,52|         758.466,67    |100,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                       |       8.760.077,36    |100,00|       8.760.077,36    |100,00|       9.518.544,03    |100,00|         758.466,67    |100,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL                      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|4.4.00.00.00| investimentos                            |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|4.4.90.00.00| aplicacoes diretas                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|4.4.90.30.00| material de consumo                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|4.4.90.51.00| obras e instalacoes                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|4.4.90.52.00| equipamentos e material permanente       |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | INVESTIMENTOS                            |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | DESPESAS DE CAPITAL                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|9.9.00.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|9.9.99.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|9.9.99.99.00| reserva de contingencia ou reserva do rp |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |       8.760.077,36    |100,00|       8.760.077,36    |100,00|       9.518.544,03    |100,00|         758.466,67    |100,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS:O mês de Janeiro de 2.015 já foi transmitido ao Sistema Audesp do TCE-SP.
Bauru,21 de Março de 2.015

Andrei Quaggio dos Santos     Luiz Gustavo Peres Macedo    Donizete do Carmo dos Santos
Chefe Seção Contab/Orçam     Diretor da Divisão Financeira    Presidente
 Crc 1SP 219939/O-8      Corecon 32.356
_ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM   |
|                                              Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                     |
|                                                                                                                                                            |
|                                                                   Posicao dos Investimentos                                                                |
| 16/03/2015                                           Movimentacao entre 01/01/2015 a 31/01/2015                                               Pagina     1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA                                                                  |     SALDO ANTERIOR |          APLICACAO |            RESGATE |        SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                |       8.153.794,91 |          90.065,82 |               0,00 |       8.243.860,73 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS               |      87.385.629,96 |      10.589.696,57 |      10.561.274,22 |      87.414.052,31 |
| 1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -   |       1.956.797,28 |          28.468,22 |          21.315,89 |       1.963.949,61 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO       |     225.963.500,82 |       9.510.076,32 |         142.000,00 |     235.331.577,14 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE ACOES                                     |      39.600.112,70 |               0,00 |         364.350,76 |      39.235.761,94 |
| 1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO MULTIMERCADO                                  |      14.782.452,49 |         208.457,02 |               0,00 |      14.990.909,51 |
| 1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES            |       3.675.741,17 |         155.893,74 |         157.383,61 |       3.674.251,30 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        TOTAL GERAL     |     381.518.029,33 |      20.582.657,69 |      11.246.324,48 |     390.854.362,54 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS    |       4.009.670,46 |     386.844.692,08 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

Saldo em conta corrente em 30/01/2015....................................R$27.485,39
Valor saldo bancário liquido em 30/01/2015..............................R$386.872.177,47

Bauru,21 de Março de 2.015
Andrei Quaggio dos Santos

Chefe Seção de Contab/Orçam
Crc 1SP 219939/O-8

Contador



35DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2.015

Divisão Financeira 
Balancente Fevereiro 2.015

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |

|                                                                          Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                             |

| DATA  17/03/2015                                                                       Balancete Analitico -           02 / 2015                                                              Pagina      1 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      Receita    | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |              No Mes |          No Ano (a) |        Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.0.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS CORRENTES                                       |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA DE CONTRIBUICOES                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.00.00.000|     |     |       |CONTRIBUICOES SOCIAIS                                    |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.00.000|     |     |       |CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO        |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.07.000|     |     |       |CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA        |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.07.001|00001| 04  |6120000|contrib. servidor ativo - pmb                            |        1.956.120,96 |        3.907.079,57 |       25.500.000,00 |       25.500.000,00 |       21.592.920,43 |

|1.2.1.0.29.07.002|00002| 04  |6120000|contrib. servidor  - dae                                 |          248.254,65 |          498.692,66 |        4.055.099,00 |        4.055.099,00 |        3.556.406,34 |

|1.2.1.0.29.07.003|00003| 04  |6120000|contrib. servidor ativo  - cmb                           |           38.420,54 |           76.593,28 |          650.544,00 |          650.544,00 |          573.950,72 |

|1.2.1.0.29.07.004|00004| 04  |6120000|contrib. servidor ativo funprev                          |           10.491,17 |           20.784,69 |          200.000,00 |          200.000,00 |          179.215,31 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.09.000|     |     |       |CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA       |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.09.001|00005| 04  |6120000|contrib. servidor inativo civil                          |          148.297,52 |          297.219,85 |        1.850.000,00 |        1.850.000,00 |        1.552.780,15 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.11.000|     |     |       |CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.29.11.001|00006| 04  |6120000|contrib. pensionista civil - pmb                         |            8.205,00 |           12.942,22 |           72.750,00 |           72.750,00 |           59.807,78 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.99.00.000|     |     |       |OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                             |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.2.1.0.99.00.001|00007| 04  |6120000|contr.serv.aux.doenca pmb                                |           28.703,94 |           60.309,12 |          500.000,00 |          500.000,00 |          439.690,88 |

|1.2.1.0.99.00.002|00008| 04  |6120000|contr.serv.aux.doenca dae                                |            7.250,67 |           14.380,14 |           75.000,00 |           75.000,00 |           60.619,86 |

|1.2.1.0.99.00.003|00009| 04  |6120000|contr.serv.aux.doenca cmb                                |                0,00 |                0,00 |           10.000,00 |           10.000,00 |           10.000,00 |

|1.2.1.0.99.00.004|00010| 04  |6120000|contr.serv.aux.doenca funprev                            |              240,76 |              439,39 |            5.000,00 |            5.000,00 |            4.560,61 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                              |        2.445.985,21 |        4.888.440,92 |       32.918.393,00 |       32.918.393,00 |       28.029.952,08 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                           |        2.445.985,21 |        4.888.440,92 |       32.918.393,00 |       32.918.393,00 |       28.029.952,08 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA PATRIMONIAL                                      |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.1.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS IMOBILIARIAS                                    |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.1.1.00.00.000|     |     |       |ALUGUEIS                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.1.1.01.00.000|     |     |       |ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS                              |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.1.1.01.00.004|00011| 04  |6000001|alugueis urbanos funprev                                 |            3.367,26 |            6.734,52 |           45.000,00 |           45.000,00 |           38.265,48 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS                              |            3.367,26 |            6.734,52 |           45.000,00 |           45.000,00 |           38.265,48 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                          |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.8.00.00.000|     |     |       |REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                    |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.8.10.00.000|00012| 04  |6000001|remuneracao dos investimentos do rpps renda fixa         |        2.312.658,89 |        9.351.666,34 |       32.690.000,00 |       32.690.000,00 |       23.338.333,66 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.8.20.00.000|     |     |       |REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL           |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.3.2.8.20.00.001|00013| 04  |6000001|remun.dos investimentos do rpps renda variavel           |                0,00 |                0,00 |        5.130.000,00 |        5.130.000,00 |        5.130.000,00 |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |

|                                                                          Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                             |

| DATA  17/03/2015                                                                       Balancete Analitico -           02 / 2015                                                              Pagina      2 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      Receita    | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |              No Mes |          No Ano (a) |        Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    |        2.312.658,89 |        9.351.666,34 |       37.820.000,00 |       37.820.000,00 |       28.468.333,66 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                |        2.316.026,15 |        9.358.400,86 |       37.865.000,00 |       37.865.000,00 |       28.506.599,14 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA DE SERVICOS                                      |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.13.00.000|     |     |       |SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.13.01.000|00014| 04  |6000001|servicos de inscricao em concursos publicos              |                0,00 |                0,00 |           15.975,00 |           15.975,00 |           15.975,00 |

|1.6.0.0.13.07.000|00015| 04  |6000001|servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas         |                0,00 |                0,00 |            1.100,00 |            1.100,00 |            1.100,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.13.99.000|     |     |       |OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                          |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.6.0.0.13.99.001|00016| 04  |6000001|taxa de adm convenio de 2.015                            |            3.810,25 |            7.601,99 |          100.000,00 |          100.000,00 |           92.398,01 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                |            3.810,25 |            7.601,99 |          117.075,00 |          117.075,00 |          109.473,01 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.0.0.00.00.000|     |     |       |OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.0.00.00.000|     |     |       |MULTAS E JUROS DE MORA                                   |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.2.00.00.000|     |     |       |MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                 |                     |                     |                     |                     |                     |
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|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.2.29.00.000|     |     |       |MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS              |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.2.29.02.000|     |     |       |MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR.SERVIDOR P/O RPPS        |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.2.29.02.001|00017| 04  |6000001|multa e juros de mora contr.serv.facultativo             |                0,00 |                0,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.9.00.00.000|     |     |       |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.9.27.00.000|     |     |       |MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                    |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.1.9.27.00.001|00018| 04  |6000001|multas e juros previstas em contratos                    |                0,00 |                0,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                             |                0,00 |                0,00 |           10.000,00 |           10.000,00 |           10.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.0.00.00.000|     |     |       |INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.1.00.00.000|     |     |       |INDENIZACOES                                             |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.1.99.00.000|     |     |       |OUTRAS INDENIZACOES                                      |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.1.99.00.001|00019| 04  |6000001|outras indenizacoes                                      |                0,00 |                0,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |            5.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.00.00.000|     |     |       |RESTITUICOES                                             |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.10.00.000|     |     |       |COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS            |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.10.02.000|00020| 04  |6200000|comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos         |          987.366,58 |        2.280.514,06 |        3.500.000,00 |        3.500.000,00 |        1.219.485,94 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.99.00.000|     |     |       |OUTRAS RESTITUICOES                                      |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.2.2.99.00.001|00021| 04  |6000001|outras restituicoes                                      |            1.352,86 |            6.065,76 |          100.000,00 |          100.000,00 |           93.934,24 |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |

|                                                                          Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                             |

| DATA  17/03/2015                                                                       Balancete Analitico -           02 / 2015                                                              Pagina      3 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      Receita    | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |              No Mes |          No Ano (a) |        Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |          988.719,44 |        2.286.579,82 |        3.605.000,00 |        3.605.000,00 |        1.318.420,18 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                              |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.02.00.000|     |     |       |RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS        |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.02.01.000|00022| 04  |6000001|honorarios de advogados                                  |                0,00 |                0,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |

|1.9.9.0.02.02.000|00023| 04  |6000001|receita de onus de sucumbencia                           |                0,00 |                0,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.99.99.000|     |     |       |OUTRAS RECEITAS                                          |                     |                     |                     |                     |                     |

|1.9.9.0.99.99.001|00037| 01  |1100000|outras receitas                                          |                0,00 |                0,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |            7.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |                0,00 |                0,00 |           21.000,00 |           21.000,00 |           21.000,00 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |          988.719,44 |        2.286.579,82 |        3.636.000,00 |        3.636.000,00 |        1.349.420,18 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITAS CORRENTES                                 |        5.754.541,05 |       16.541.023,59 |       74.536.468,00 |       74.536.468,00 |       57.995.444,41 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.0.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS                 |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.0.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)                           |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.00.00.000|     |     |       |CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)                              |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.00.000|     |     |       |CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)        |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.01.000|     |     |       |CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O)                     |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.01.001|00025| 04  |6110000|contr.patr.pmb.serv.ativ                                 |        3.912.241,96 |        7.818.021,62 |       51.000.000,00 |       51.000.000,00 |       43.181.978,38 |

|7.2.1.0.29.01.002|00026| 04  |6110000|contr.patr.dae.serv.ativo                                |          496.509,09 |          997.384,88 |        8.110.198,00 |        8.110.198,00 |        7.112.813,12 |

|7.2.1.0.29.01.003|00027| 04  |6110000|contr.patr.cmb.serv.ativo                                |           76.841,11 |          153.186,61 |        1.301.088,00 |        1.301.088,00 |        1.147.901,39 |

|7.2.1.0.29.01.004|00028| 04  |6110000|contr.patr.funprev.serv.ativo civil                      |           20.982,37 |           41.569,44 |          400.000,00 |          400.000,00 |          358.430,56 |

|7.2.1.0.29.01.006|00029| 04  |6110000|contr.patr.aux.doenca pmb                                |          111.662,18 |          111.662,18 |        1.000.000,00 |        1.000.000,00 |          888.337,82 |

|7.2.1.0.29.01.007|00030| 04  |6110000|contr.patr.aux.doenca dae                                |                0,00 |           11.313,11 |          150.000,00 |          150.000,00 |          138.686,89 |

|7.2.1.0.29.01.008|00031| 04  |6110000|contr.patr.aux.doenca cmb                                |                0,00 |                0,00 |           20.001,00 |           20.001,00 |           20.001,00 |

|7.2.1.0.29.01.009|00032| 04  |6110000|contr.patr.aux.doenca funprev                            |              481,51 |              878,76 |           10.000,00 |           10.000,00 |            9.121,24 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.15.000|     |     |       |CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I-O)        |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.2.1.0.29.15.001|00033| 04  |6000001|parc.divida previdenciaria pmb                           |        1.014.764,21 |        2.017.990,22 |       12.370.000,00 |       12.370.000,00 |       10.352.009,78 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)                        |        5.633.482,43 |       11.152.006,82 |       74.361.287,00 |       74.361.287,00 |       63.209.280,18 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)                     |        5.633.482,43 |       11.152.006,82 |       74.361.287,00 |       74.361.287,00 |       63.209.280,18 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.9.0.0.00.00.000|     |     |       |OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)                          |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.9.4.0.00.00.000|     |     |       |RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES         |                     |                     |                     |                     |                     |

|7.9.4.0.00.00.001|00034| 04  |6110000|rec.aportes deficit pmb e cmb                            |        1.173.473,26 |        2.327.865,13 |       14.618.780,00 |       14.618.780,00 |       12.290.914,87 |

|7.9.4.0.00.00.003|00035| 04  |6110000|rec.aportes deficit.dae                                  |                0,00 |          128.693,46 |        1.020.800,00 |        1.020.800,00 |          892.106,54 |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |

|                                                                          Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                             |

| DATA  17/03/2015                                                                       Balancete Analitico -           02 / 2015                                                              Pagina      4 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      Receita    | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |              No Mes |          No Ano (a) |        Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES   |        1.173.473,26 |        2.456.558,59 |       15.639.580,00 |       15.639.580,00 |       13.183.021,41 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)                    |        1.173.473,26 |        2.456.558,59 |       15.639.580,00 |       15.639.580,00 |       13.183.021,41 |

|                 |     |     |       |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |

|                 |     |     |       |TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS           |        6.806.955,69 |       13.608.565,41 |       90.000.867,00 |       90.000.867,00 |       76.392.301,59 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          TOTAL GERAL DA RECEITA               |       12.561.496,74 |       30.149.589,00 |      164.537.335,00 |      164.537.335,00 |      134.387.746,00 |

|                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                  CONAM   |
|                                            Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                              |
|                                                                                                                                                   |
| DATA 17/03/2015                         Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2015                            Pagina     1  |
|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      |                 RECEITA                 |                 DESPESA                 |
| Codigo |                Especificacao                         |-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      |             No Mes |             No Ano |             No Mes |             No Ano |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | RESTOS A PAGAR                                       |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                                 |                    |                    |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                         |                    |                    |                    |                    |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                              |                    |                    |                    |                    |
| 4.1.03 | pensao alimenticia                                   |          34.615,74 |          77.333,89 |          34.615,74 |          77.333,89 |
| 4.1.07 | convenios                                            |         735.484,70 |       1.463.544,44 |         728.059,74 |       1.447.255,06 |
| 4.1.99 | outros consignatarios                                |         216.839,75 |         433.948,71 |         217.108,96 |         426.282,73 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |         986.940,19 |       1.974.827,04 |         979.784,44 |       1.950.871,68 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                     |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf         |         514.303,34 |       1.016.926,31 |       1.421.329,90 |       1.421.329,90 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                               |         514.303,34 |       1.016.926,31 |       1.421.329,90 |       1.421.329,90 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                         |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.01 | iss                                                  |              12,72 |              13,81 |              36,62 |              36,62 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   |              12,72 |              13,81 |              36,62 |              36,62 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                                   |       1.501.256,25 |       2.991.767,16 |       2.401.150,96 |       3.372.238,20 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES               |                    |                    |                    |                    |
| 9.3.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI       |                    |                    |                    |                    |
| 9.3.03 | outros aportes                                       |          71.484,95 |          71.484,95 |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI |          71.484,95 |          71.484,95 |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES         |          71.484,95 |          71.484,95 |               0,00 |               0,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                               TOTAL GERAL      |       1.572.741,20 |       3.063.252,11 |       2.401.150,96 |       3.372.238,20 |
                                                                 -----------------------------------------------------------------------------------

_ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                  Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                 CONAM  |

|                                                                                                                                                                            |

|                                                              BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO                                                         |

|                                                                                                                                                                            |

| DATA 17/03/2015                                                               Mes : 02 / 2015                                                                 Pagina     1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Economica  | Descricao                               |           No Mes      |   %  |           No Ano      |   %  |       Dotacao      |   %  |         Saldo      |   %  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|3.1.00.00.00| pessoal e encargos sociais              |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|3.1.90.00.00| aplicacoes diretas                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|3.1.90.01.00| aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos|       6.975.421,87    | 80,39|      13.915.746,78    | 76,48|     105.000.000,00 | 63,81|      91.084.253,22 | 62,24|

|3.1.90.03.00| pensoes                                 |       1.214.144,28    | 13,99|       2.493.924,55    | 13,70|      20.500.000,00 | 12,45|      18.006.075,45 | 12,30|

|3.1.90.05.00| out.beneficios previdenc.do servidor ou |         340.355,14    |  3,92|         702.637,56    |  3,86|       7.278.000,00 |  4,42|       6.575.362,44 |  4,49|

|3.1.90.11.00| vencimentos e vantagens fixas - pessoal |         107.768,47    |  1,24|         212.091,76    |  1,16|       3.176.801,00 |  1,93|       2.964.709,24 |  2,02|

|3.1.90.16.00| outras despesas variaveis - pessoal civi|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          12.000,00 |  0,00|          12.000,00 |  0,00|

|3.1.90.91.00| sentencas judiciais                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         691.885,00 |  0,42|         691.885,00 |  0,47|

|3.1.90.94.00| indenizacoes e restituicoes trabalhistas|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         159.750,00 |  0,09|         159.750,00 |  0,10|

|3.1.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|3.1.91.13.00| obrigacoes patronais (i)                |          20.982,37    |  0,24|          41.569,44    |  0,22|         410.000,00 |  0,24|         368.430,56 |  0,25|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |       8.658.672,13    | 99,79|      17.365.970,09    | 95,44|     137.228.436,00 | 83,40|     119.862.465,91 | 81,90|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|3.3.00.00.00| outras despesas correntes               |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|3.3.20.00.00| transferencias a uniao                  |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|3.3.20.01.00| aposentadorias, reserva remunerada e ref|             786,38    |  0,00|           1.526,69    |  0,00|          30.000,00 |  0,01|          28.473,31 |  0,01|

|3.3.20.03.00| pensoes                                 |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          15.000,00 |  0,00|          15.000,00 |  0,01|

|3.3.90.00.00| aplicacoes diretas                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|3.3.90.30.00| material de consumo                     |           2.934,72    |  0,03|           8.934,72    |  0,04|         471.997,00 |  0,28|         463.062,28 |  0,31|

|3.3.90.35.00| servicos de consultoria                 |               0,00    |  0,00|           2.100,00    |  0,01|          15.000,00 |  0,00|          12.900,00 |  0,00|

|3.3.90.36.00| outros servicos de terceiros - pessoa fi|          10.205,76    |  0,11|          85.411,52    |  0,46|         272.475,00 |  0,16|         187.063,48 |  0,12|

|3.3.90.39.00| outros servicos de terceiros - pessoa ju|           3.463,14    |  0,03|         705.663,14    |  3,87|       2.067.025,00 |  1,25|       1.361.361,86 |  0,93|
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|3.3.90.47.00| obrigacoes tributarias e contributivas  |               0,00    |  0,00|          20.000,00    |  0,10|          41.535,00 |  0,02|          21.535,00 |  0,01|

|3.3.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|3.3.91.39.00| outros servicos de terceiros-pes.juridic|               0,00    |  0,00|           5.000,00    |  0,02|           7.455,00 |  0,00|           2.455,00 |  0,00|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |          17.390,00    |  0,20|         828.636,07    |  4,55|       2.920.487,00 |  1,77|       2.091.850,93 |  1,42|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                      |       8.676.062,13    |100,00|      18.194.606,16    |100,00|     140.148.923,00 | 85,17|     121.954.316,84 | 83,33|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL                     |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|4.4.00.00.00| investimentos                           |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|4.4.90.00.00| aplicacoes diretas                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|4.4.90.30.00| material de consumo                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          45.369,00 |  0,02|          45.369,00 |  0,03|

|4.4.90.51.00| obras e instalacoes                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         100.000,00 |  0,06|         100.000,00 |  0,06|

|4.4.90.52.00| equipamentos e material permanente      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         350.000,00 |  0,21|         350.000,00 |  0,23|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|     TOTAL  | INVESTIMENTOS                           |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         495.369,00 |  0,30|         495.369,00 |  0,33|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|     TOTAL  | DESPESAS DE CAPITAL                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         495.369,00 |  0,30|         495.369,00 |  0,33|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|9.9.00.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|9.9.99.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|9.9.99.99.00| reserva de contingencia ou reserva do rp|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|      23.893.043,00 | 14,52|      23.893.043,00 | 16,32|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|      23.893.043,00 | 14,52|      23.893.043,00 | 16,32|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|      23.893.043,00 | 14,52|      23.893.043,00 | 16,32|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                  Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                 CONAM  |

|                                                                                                                                                                            |

|                                                              BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO                                                         |

|                                                                                                                                                                            |

| DATA 17/03/2015                                                               Mes : 02 / 2015                                                                 Pagina     2 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Economica  | Descricao                               |           No Mes      |   %  |           No Ano      |   %  |       Dotacao      |   %  |         Saldo      |   %  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA|       8.676.062,13    |100,00|      18.194.606,16    |100,00|     164.537.335,00 |100,00|     146.342.728,84 |100,00|

|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                       Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                        CONAM  |

|                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                    BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                        |

| DATA 17/03/2015                                                                                   Mes : 02 / 2015                                                                                        Pagina     1  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Economica  | Descricao                                |   Liquidado no Mes |   %  |   Liquidado no Ano |   %  |   Empenhado no Ano |   %  |         A Liquidar |   %  |         Dotacao |   %  |          Saldo |   %  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.0.00.00.00|DESPESAS CORRENTES                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.1.00.00.00|pessoal e encargos sociais                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.1.90.00.00|aplicacoes diretas                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.1.90.01.00|aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos  |     6.975.421,87   | 79,72|    13.915.746,78   | 79,47|    13.915.746,78   | 76,48|             0,00   |  0,00|   105.000.000,00| 63,81|   91.084.253,22| 62,24|

|3.1.90.03.00|pensoes                                   |     1.214.144,28   | 13,87|     2.493.924,55   | 14,24|     2.493.924,55   | 13,70|             0,00   |  0,00|    20.500.000,00| 12,45|   18.006.075,45| 12,30|

|3.1.90.05.00|out.beneficios previdenc.do servidor ou   |       340.355,14   |  3,88|       702.637,56   |  4,01|       702.637,56   |  3,86|             0,00   |  0,00|     7.278.000,00|  4,42|    6.575.362,44|  4,49|

|3.1.90.11.00|vencimentos e vantagens fixas - pessoal   |       107.768,47   |  1,23|       212.091,76   |  1,21|       212.091,76   |  1,16|             0,00   |  0,00|     3.176.801,00|  1,93|    2.964.709,24|  2,02|

|3.1.90.16.00|outras despesas variaveis - pessoal civi  |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        12.000,00|  0,00|       12.000,00|  0,00|

|3.1.90.91.00|sentencas judiciais                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       691.885,00|  0,42|      691.885,00|  0,47|

|3.1.90.94.00|indenizacoes e restituicoes trabalhistas  |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       159.750,00|  0,09|      159.750,00|  0,10|

|3.1.91.00.00|apl. direta decorrente de oper. intra-or  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.1.91.13.00|obrigacoes patronais (i)                  |        20.982,37   |  0,23|        41.569,44   |  0,23|        41.569,44   |  0,22|             0,00   |  0,00|       410.000,00|  0,24|      368.430,56|  0,25|

|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |     8.658.672,13   | 98,95|    17.365.970,09   | 99,17|    17.365.970,09   | 95,44|             0,00   |  0,00|   137.228.436,00| 10,55|  119.862.465,91|  0,00|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.00.00.00|outras despesas correntes                 |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.20.00.00|transferencias a uniao                    |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.20.01.00|aposentadorias, reserva remunerada e ref  |           786,38   |  0,00|         1.526,69   |  0,00|         1.526,69   |  0,00|             0,00   |  0,00|        30.000,00|  0,01|       28.473,31|  0,01|

|3.3.20.03.00|pensoes                                   |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        15.000,00|  0,00|       15.000,00|  0,01|

|3.3.90.00.00|aplicacoes diretas                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.90.30.00|material de consumo                       |         3.351,42   |  0,03|         3.351,42   |  0,01|         8.934,72   |  0,04|         5.583,30   |  0,81|       471.997,00|  0,28|      463.062,28|  0,31|

|3.3.90.35.00|servicos de consultoria                   |           665,55   |  0,00|           665,55   |  0,00|         2.100,00   |  0,01|         1.434,45   |  0,20|        15.000,00|  0,00|       12.900,00|  0,00|

|3.3.90.36.00|outros servicos de terceiros - pessoa fi  |        16.280,27   |  0,18|        31.383,86   |  0,17|        85.411,52   |  0,46|        54.027,66   |  7,89|       272.475,00|  0,16|      187.063,48|  0,12|

|3.3.90.39.00|outros servicos de terceiros - pessoa ju  |        68.612,37   |  0,78|       105.339,33   |  0,60|       705.663,14   |  3,87|       600.323,81   | 87,68|     2.067.025,00|  1,25|    1.361.361,86|  0,93|

|3.3.90.47.00|obrigacoes tributarias e contributivas    |         1.145,66   |  0,01|         1.145,66   |  0,00|        20.000,00   |  0,10|        18.854,34   |  2,75|        41.535,00|  0,02|       21.535,00|  0,01|

|3.3.91.00.00|apl. direta decorrente de oper. intra-or  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|3.3.91.39.00|outros servicos de terceiros-pes.juridic  |           357,94   |  0,00|           566,48   |  0,00|         5.000,00   |  0,02|         4.433,52   |  0,64|         7.455,00|  0,00|        2.455,00|  0,00|

|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |        91.199,59   |  1,04|       143.978,99   |  0,82|       828.636,07   |  4,55|       684.657,08   |100,00|     2.920.487,00|  0,50|    2.091.850,93|  0,46|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                       |     8.749.871,72   |100,00|    17.509.949,08   |100,00|    18.194.606,16   |100,00|       684.657,08   |100,00|   140.148.923,00| 85,17|  121.954.316,84| 83,33|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|4.0.00.00.00|DESPESAS DE CAPITAL                       |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|4.4.00.00.00|investimentos                             |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|4.4.90.00.00|aplicacoes diretas                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|4.4.90.30.00|material de consumo                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        45.369,00|  0,02|       45.369,00|  0,03|

|4.4.90.51.00|obras e instalacoes                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       100.000,00|  0,06|      100.000,00|  0,06|

|4.4.90.52.00|equipamentos e material permanente        |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       350.000,00|  0,21|      350.000,00|  0,23|

|     TOTAL  | INVESTIMENTOS                            |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       495.369,00|  0,00|      495.369,00|  0,00|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|     TOTAL  | DESPESAS DE CAPITAL                      |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       495.369,00|  0,30|      495.369,00|  0,33|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|9.0.00.00.00|RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|9.9.00.00.00|reserva de contingencia ou reserva do rp  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|9.9.99.00.00|reserva de contingencia ou reserva do rp  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|9.9.99.99.00|reserva de contingencia ou reserva do rp  |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|    23.893.043,00| 14,52|   23.893.043,00| 16,32|

|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|    23.893.043,00|  0,00|   23.893.043,00|  0,00|
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|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|    23.893.043,00| 14,52|   23.893.043,00| 16,32|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                                       Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                                        CONAM  |

|                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                    BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                        |

| DATA 17/03/2015                                                                                   Mes : 02 / 2015                                                                                        Pagina     2  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Economica  | Descricao                                |   Liquidado no Mes |   %  |   Liquidado no Ano |   %  |   Empenhado no Ano |   %  |         A Liquidar |   %  |         Dotacao |   %  |          Saldo |   %  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |     8.749.871,72   |100,00|    17.509.949,08   |100,00|    18.194.606,16   |100,00|       684.657,08   |100,00|   164.537.335,00|100,00|  146.342.728,84|100,00|

|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM                                                    Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                      CONAM  |

|                                                                                                                                                                                   |

|                                                                   BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO                                                                |

|                                                                                                                                                                                   |

| DATA 17/03/2015                                                                Mes : 02 / 2015                                                                      Pagina     1  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Economica  | Descricao                                |          No Mes       |   %  |           No Ano      |   %  |   Empenhado ate a Data|   %  |     Empenhos a Pagar  |   %  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|3.1.00.00.00| pessoal e encargos sociais               |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|3.1.90.00.00| aplicacoes diretas                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|3.1.90.01.00| aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos |       6.975.421,87    | 79,72|      13.915.746,78    | 79,47|      13.915.746,78    | 76,48|               0,00    |  0,00|

|3.1.90.03.00| pensoes                                  |       1.214.144,28    | 13,87|       2.493.924,55    | 14,24|       2.493.924,55    | 13,70|               0,00    |  0,00|

|3.1.90.05.00| out.beneficios previdenc.do servidor ou  |         340.355,14    |  3,88|         702.637,56    |  4,01|         702.637,56    |  3,86|               0,00    |  0,00|

|3.1.90.11.00| vencimentos e vantagens fixas - pessoal  |         107.768,47    |  1,23|         212.091,76    |  1,21|         212.091,76    |  1,16|               0,00    |  0,00|

|3.1.90.16.00| outras despesas variaveis - pessoal civi |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|3.1.90.91.00| sentencas judiciais                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|3.1.90.94.00| indenizacoes e restituicoes trabalhistas |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|3.1.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|3.1.91.13.00| obrigacoes patronais (i)                 |          20.982,37    |  0,23|          41.569,44    |  0,23|          41.569,44    |  0,22|               0,00    |  0,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |       8.658.672,13    | 98,95|      17.365.970,09    | 99,17|      17.365.970,09    | 95,44|               0,00    |  0,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|3.3.00.00.00| outras despesas correntes                |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|3.3.20.00.00| transferencias a uniao                   |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|3.3.20.01.00| aposentadorias, reserva remunerada e ref |             786,38    |  0,00|           1.526,69    |  0,00|           1.526,69    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|3.3.20.03.00| pensoes                                  |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|3.3.90.00.00| aplicacoes diretas                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|3.3.90.30.00| material de consumo                      |           3.351,42    |  0,03|           3.351,42    |  0,01|           8.934,72    |  0,04|           5.583,30    |  0,81|

|3.3.90.35.00| servicos de consultoria                  |             665,55    |  0,00|             665,55    |  0,00|           2.100,00    |  0,01|           1.434,45    |  0,20|

|3.3.90.36.00| outros servicos de terceiros - pessoa fi |          16.280,27    |  0,18|          31.383,86    |  0,17|          85.411,52    |  0,46|          54.027,66    |  7,89|

|3.3.90.39.00| outros servicos de terceiros - pessoa ju |          68.612,37    |  0,78|         105.339,33    |  0,60|         705.663,14    |  3,87|         600.323,81    | 87,68|

|3.3.90.47.00| obrigacoes tributarias e contributivas   |           1.145,66    |  0,01|           1.145,66    |  0,00|          20.000,00    |  0,10|          18.854,34    |  2,75|

|3.3.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|3.3.91.39.00| outros servicos de terceiros-pes.juridic |             357,94    |  0,00|             566,48    |  0,00|           5.000,00    |  0,02|           4.433,52    |  0,64|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |          91.199,59    |  1,04|         143.978,99    |  0,82|         828.636,07    |  4,55|         684.657,08    |100,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                       |       8.749.871,72    |100,00|      17.509.949,08    |100,00|      18.194.606,16    |100,00|         684.657,08    |100,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL                      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|4.4.00.00.00| investimentos                            |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|4.4.90.00.00| aplicacoes diretas                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|4.4.90.30.00| material de consumo                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|4.4.90.51.00| obras e instalacoes                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|4.4.90.52.00| equipamentos e material permanente       |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|     TOTAL  | INVESTIMENTOS                            |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|     TOTAL  | DESPESAS DE CAPITAL                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|9.9.00.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|9.9.99.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|9.9.99.99.00| reserva de contingencia ou reserva do rp |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |       8.749.871,72    |100,00|      17.509.949,08    |100,00|      18.194.606,16    |100,00|         684.657,08    |100,00|

|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS:O mês de Fevereiro de 2.015 já foi transmitido ao Sistema Audesp do TCE-SP.

Bauru,21 de Março de 2.015

Andrei Quaggio dos Santos     Diogo Nunes Pereira     Donizete do Carmo dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam     Diretor da Divisão Financeira    Presidente    
CRC 1Sp 219939/O-8      Corecon 33.492 
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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.

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 8ª 
SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015

USO DA TRIBUNA:  MOISÉS JORGE FERREIRA DE CRISTO – Diretor do SINSERM – 
Falará sobre a Campanha Salarial 2015.

ORADORES INSCRITOS:

MOISÉS ROSSI / PPS
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA / PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA / PV
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO / PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA / PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI / PMDB
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PT
ARILDO DE LIMA JUNIOR / PSDB
ARTEMIO CAETANO FILHO / PMDB
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO / PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PR
FARIA NETO / PMDB
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI / PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES / PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PMDB

Bauru, 20 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

PAUTA Nº 8/2015
8ª SESSÃO ORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM
23 DE MARÇO DE 2015

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   053/15 Projeto de Lei que estabelece intervalo de 3% entre um grau e outro da tabela de 
vencimentos da Câmara Municipal de Bauru e revoga o Art. 3º da Lei nº 5367, 
de 17 de maio de 2006 e o Art. 3º da Lei nº 5578, de 07 de maio de 2008.
Autoria: MESA DA CÂMARA

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   016/15 Projeto de Lei nº 06/15, que estabelece o percentual mínimo de cargos em 
comissão a serem preenchidos por servidores efetivos.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

   056/15 Projeto de Decreto Legislativo que concede a Medalha “Sebastião Paiva” ao 
Senhor ALCIDES DOS SANTOS GARCIA.
Autoria: RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA

Moção nº Assunto

   017/15 De Aplauso à Regional de Bauru do Centro do Professorado Paulista – CPP por 
50 anos de profícua atuação em prol dos professores, da educação e de um Brasil 
melhor.
Autoria: PAULO EDUARDO DE SOUZA

Bauru, 20 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões

Atos da Diretoria

PODER LEGISLATIVO
ANTONIO FARIA NETO

Presidente 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM   |
|                                              Fundacao Prev. Servidores Publicos Mun. Efetivos de Bauru                                                     |
|                                                                                                                                                            |
|                                                                   Posicao dos Investimentos                                                                |
| 17/03/2015                                           Movimentacao entre 01/02/2015 a 27/02/2015                                               Pagina     1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA                                                                  |     SALDO ANTERIOR |          APLICACAO |            RESGATE |        SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                |       8.243.860,73 |          75.831,29 |               0,00 |       8.319.692,02 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS               |      87.414.052,31 |       9.863.579,49 |       9.371.401,59 |      87.906.230,21 |
| 1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -   |       1.963.949,61 |          28.354,06 |          19.662,00 |       1.972.641,67 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO       |     235.331.577,14 |       2.574.062,37 |         180.000,00 |     237.725.639,51 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE ACOES                                     |      39.235.761,94 |       2.808.813,70 |       3.027.280,92 |      39.017.294,72 |
| 1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO MULTIMERCADO                                  |      14.990.909,51 |         225.010,78 |               0,00 |      15.215.920,29 |
| 1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES            |       3.674.251,30 |               0,00 |           6.543,56 |       3.667.707,74 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        TOTAL GERAL     |     390.854.362,54 |      15.575.651,69 |      12.604.888,07 |     393.825.126,16 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS    |         982.389,54 |     392.842.736,62 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
 Saldo em conta corrente em 27/02/2015....................................R$39.937,03
 Valor saldo bancário liquido em 27/02/2015..............................R$392.882.673,65

Bauru,21 de Março de 2.015
Andrei Quaggio dos Santos

Chefe Seção de Contab/Orçam
Crc 1SP 219939/O-8

Contador


