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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.655, DE 20 DE MARÇO DE 2.015

P. 31.035/14 Cria cargos de Coordenador de Modalidade Esportiva no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Bauru e dá outras providências.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica criado no quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Bauru, 01 

(um) cargo em comissão de Coordenador de Modalidade Esportiva – Taekwondo, 
referência C-05 da grade salarial dos cargos de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º Fica criado no quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Bauru, 
01 (um) cargo em comissão de Coordenador de Modalidade Esportiva – Ginástica 
Artística, referência C-05 da grade salarial dos cargos de livre nomeação e 
exoneração.

Art. 3º Fica criado no quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Bauru, 
01 (um) cargo em comissão de Coordenador de Modalidade Esportiva – Handebol, 
referência C-05 da grade salarial dos cargos de livre nomeação e exoneração.

Art. 4º Fica criado no quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Bauru, 
01 (um) cargo em comissão de Coordenador de Modalidade Esportiva – Karatê, 
referência C-05 da grade salarial dos cargos de livre nomeação e exoneração.

Art. 5º Fica criado no quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Bauru, 
01 (um) cargo em comissão de Coordenador de Modalidade Esportiva – Kung Fu, 
referência C-05 da grade salarial dos cargos de livre nomeação e exoneração.

Art. 6º Fica criado no quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Bauru, 
01 (um) cargo em comissão de Coordenador de Modalidade Esportiva – Judô, 
referência C-05 da grade salarial dos cargos de livre nomeação e exoneração.

Art. 7º Fica criado no quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Bauru, 01 
(um) cargo em comissão de Coordenador de Modalidade Esportiva – Tênis de Mesa, 
referência C-05 da grade salarial dos cargos de livre nomeação e exoneração.

Art. 8º Fica criado no quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Bauru, 
01 (um) cargo em comissão de Coordenador de Modalidade Esportiva – Boxe, 
referência C-05 da grade salarial dos cargos de livre nomeação e exoneração.

Art. 9º O Anexo XVIII – do quadro de cargos em comissão, da Lei Municipal nº 5.975, de 
01 de outubro de 2.010, alterado pela Lei Municipal nº 6.145, de 07 de novembro de 
2.011, passa a ter a seguinte redação: 

“ANEXO XVIII
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

CARGOS   LOTAÇÃO ENQUADRAMENTO

(...) (...)        (...)

COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – TAEKWONDO 1         C-05

COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – GINÁSTICA ARTÍSTICA 1         C-05

COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – HANDEBOL 1         C-05

COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – KARATÊ 1         C-05

COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – KUNG FU 1         C-05

COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – JUDÔ 1        C-05
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – TÊNIS DE MESA 1        C-05
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – BOXE 1        C-05
(...) (...)        (...)” (NR)
Art. 10 As descrições dos cargos referidos nos artigos de 1º ao 8º são as encartadas no Anexo 

I desta Lei.
Art. 11 Os Cargos em comissão criados nos artigos 1º, 2º, 3º , 4º, 5º, 6º, 7º e 8º deverão 

obrigatoriamente serem preenchidos por profissionais com comprovada competência 
para a modalidade e/ou formação na área de Educação Física.

Art. 12 As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento 
vigente, categoria econômica 3.1.90.11, suplementadas se necessário.

Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ROGER BARUDE CAMARGO
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I
DESCRIÇÃO DE CARGOS

CARGO: COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – TAEKWONDO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-5, da grade salarial do cargo de livre nomeação e 
exoneração.
Função essencial do cargo 

•	 Coordenar a modalidade de Taekwondo.
•	 Instruir Acerca dos Princípios e Regras do Taekwondo.
•	 Organizar Competições na área e Supervisionar o Preparo Físico dos lutadores.

Descrição detalhada 
•	 Auxiliar na coordenação das atividades da área.
•	 Controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades.
•	 Definir horário e o local das atividades.
•	 Analisar os dados físicos e técnicos dos beneficiários.
•	 Adequar os exercícios às condições e necessidades dos beneficiários.
•	 Avaliar o potencial dos beneficiários e seu estágio técnico.
•	 Avaliar os resultados da aplicação do planejamento.
•	 Acompanhar treinamento com dados das avaliações realizadas.
•	 Acompanhar atividades recreativas.
•	 Organizar atividades buscando a inclusão social.
•	 Representar a Secretaria em atividades, eventos, entre outros.
•	 Supervisionar treinamento e atividades.
•	 Acompanhar testes físicos.
•	 Orientar sobre regras.
•	 Coordenar reuniões com atletas.
•	 Assessorar o Secretário da Semel quanto aos assuntos relacionados à área de taekwondo. 
•	 Promover eventos esportivos.
•	 Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados.
•	 Programar transporte, alimentação e hospedagem necessária.
•	 Elaborar relatórios periódicos.
•	 Coletar dados técnicos e físicos.
•	 Analisar as condições para competição.
•	 Supervisionar atletas para objetivos fixados.
•	 Acompanhar ações táticas e técnicas na competição.
•	 Organizar comissão técnica.
•	 Integrar os membros da comissão.
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CARGO: COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – GISNÁSTICA ARTÍSTICA
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-5, da grade salarial do cargo de livre nomeação e 
exoneração.
Função essencial do cargo 

•	 Coordenar a modalidade de Ginástica Artística.
•	 Instruir Acerca dos Princípios e Regras da Ginástica Artística.
•	 Organizar Competições na área e Supervisionar o Preparo Físico dos praticantes.

Descrição detalhada 
•	 Auxiliar na coordenação das atividades da área.
•	 Controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades.
•	 Definir horário e o local das atividades.
•	 Analisar os dados físicos e técnicos dos beneficiários.
•	 Adequar os exercícios às condições e necessidades dos beneficiários.
•	 Avaliar o potencial dos beneficiários e seu estágio técnico.
•	 Avaliar os resultados da aplicação do planejamento.
•	 Acompanhar treinamento com dados das avaliações realizadas.
•	 Acompanhar atividades recreativas.
•	 Organizar atividades buscando a inclusão social.
•	 Representar a Secretaria em atividades, eventos, entre outros.
•	 Supervisionar treinamento e atividades.
•	 Acompanhar testes físicos.
•	 Orientar sobre regras.
•	 Coordenar reuniões com atletas.
•	 Assessorar o Secretário da Semel quanto aos assuntos relacionados à área de ginástica artística. 
•	 Promover eventos esportivos.
•	 Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados.
•	 Programar transporte, alimentação e hospedagem necessária.
•	 Elaborar relatórios periódicos.
•	 Coletar dados técnicos e físicos.
•	 Analisar as condições para competição.
•	 Supervisionar atletas para objetivos fixados.
•	 Acompanhar ações táticas e técnicas na competição.
•	 Organizar comissão técnica.
•	 Integrar os membros da comissão.

CARGO: COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – HANDEBOL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-5, da grade salarial do cargo de livre nomeação e 
exoneração.
Função essencial do cargo 

•	 Coordenar a modalidade de Handebol.
•	 Instruir Acerca dos Princípios e Regras do Handebol.
•	 Organizar Competições na área e Supervisionar o Preparo Físico dos praticantes de Handebol.

Descrição detalhada 
•	 Auxiliar na coordenação das atividades da área.
•	 Controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades.
•	 Definir horário e o local das atividades.
•	 Analisar os dados físicos e técnicos dos beneficiários.
•	 Adequar os exercícios às condições e necessidades dos beneficiários.
•	  Avaliar o potencial dos beneficiários.
•	  Avaliar os resultados da aplicação do planejamento.
•	  Acompanhar treinamento com dados das avaliações realizadas.
•	  Acompanhar atividades recreativas.
•	 Organizar atividades buscando a inclusão social.
•	 Representar a Secretaria em atividades, eventos, entre outros.
•	 Supervisionar treinamento e atividades.
•	 Acompanhar testes físicos.
•	 Orientar sobre regras.
•	 Coordenar reuniões com atletas.
•	 Assessorar o Secretário da Semel quanto aos assuntos relacionados à área de handebol. 
•	 Promover eventos esportivos.
•	 Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados.
•	 Programar transporte, alimentação e hospedagem necessária.
•	 Elaborar relatórios periódicos.
•	 Coletar dados técnicos e físicos.
•	 Analisar as condições para competição.
•	 Supervisionar atletas para objetivos fixados.

•	 Acompanhar ações táticas e técnicas na competição.
•	 Organizar comissão técnica.
•	 Integrar os membros da comissão.

CARGO: COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – KARATÊ
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-5, da grade salarial do cargo de livre nomeação e 
exoneração.
Função essencial do cargo 

•	 Coordenar a modalidade de Karatê.
•	 Instruir Acerca dos Princípios e Regras do Karatê.
•	 Organizar Competições na área e Supervisionar o Preparo Físico dos lutadores.

Descrição detalhada 
•	 Auxiliar na coordenação das atividades da área.
•	 Controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades.
•	 Definir horário e o local das atividades.
•	 Analisar os dados físicos e técnicos dos beneficiários.
•	 Adequar os exercícios às condições e necessidades dos beneficiários.
•	 Avaliar o potencial dos beneficiários e seu estágio técnico.
•	 Avaliar os resultados da aplicação do planejamento.
•	 Acompanhar treinamento com dados das avaliações realizadas.
•	 Acompanhar atividades recreativas.
•	 Organizar atividades buscando a inclusão social.
•	  Representar a Secretaria em atividades, eventos, entre outros.
•	  Supervisionar treinamento e atividades.
•	 Acompanhar testes físicos.
•	  Orientar sobre regras.
•	  Coordenar reuniões com atletas.
•	 Assessorar o Secretário da Semel quanto aos assuntos relacionados à área de karatê. 
•	 Promover eventos esportivos.
•	  Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados.
•	  Programar transporte, alimentação e hospedagem necessária.
•	  Elaborar relatórios periódicos.
•	  Coletar dados técnicos e físicos.
•	  Analisar as condições para competição.
•	  Supervisionar atletas para objetivos fixados.
•	  Acompanhar ações táticas e técnicas na competição.
•	  Organizar comissão técnica.
•	 Integrar os membros da comissão.

CARGO: COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – KUNG FU
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-5, da grade salarial do cargo de livre nomeação e 
exoneração.
Função essencial do cargo 

•	 Coordenar a modalidade de Kung Fu.
•	 Instruir Acerca dos Princípios e Regras do Kung Fu.
•	 Organizar Competições na área e Supervisionar o Preparo Físico dos lutadores.

Descrição detalhada 
•	 Auxiliar na coordenação das atividades da área.
•	  Controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades.
•	  Definir horário e o local das atividades.
•	  Analisar os dados físicos e técnicos dos beneficiários.
•	 Adequar os exercícios às condições e necessidades dos beneficiários.
•	  Avaliar o potencial dos beneficiários e seu estágio técnico.
•	  Avaliar os resultados da aplicação do planejamento.
•	  Acompanhar treinamento com dados das avaliações realizadas.
•	  Acompanhar atividades recreativas.
•	  Organizar atividades buscando a inclusão social.
•	 Representar a Secretaria em atividades, eventos, entre outros.
•	  Supervisionar treinamento e atividades.
•	 Acompanhar testes físicos.
•	  Orientar sobre regras.
•	  Coordenar reuniões com atletas.
•	 Assessorar o Secretário da Semel quanto aos assuntos relacionados à área de kung fu. 
•	  Promover eventos esportivos.
•	 Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados.
•	 Programar transporte, alimentação e hospedagem necessária.
•	 Elaborar relatórios periódicos.
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•	 Coletar dados técnicos e físicos.
•	 Analisar as condições para competição.
•	 Supervisionar atletas para objetivos fixados.
•	 Acompanhar ações táticas e técnicas na competição.
•	 Organizar comissão técnica.
•	 Integrar os membros da comissão.

CARGO: COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – JUDÔ
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-5, da grade salarial do cargo de livre nomeação e 
exoneração.
Função essencial do cargo 

•	 Coordenar a modalidade de Judô.
•	 Instruir Acerca dos Princípios e Regras do Judô.
•	 Organizar Competições na área e Supervisionar o Preparo Físico dos lutadores.

Descrição detalhada 
•	 Auxiliar na coordenação das atividades da área.
•	  Controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades.
•	  Definir horário e o local das atividades.
•	  Analisar os dados físicos e técnicos dos beneficiários.
•	  Adequar os exercícios às condições e necessidades dos beneficiários.
•	  Avaliar o potencial dos beneficiários e seu estágio técnico.
•	  Avaliar os resultados da aplicação do planejamento.
•	  Acompanhar treinamento com dados das avaliações realizadas.
•	  Acompanhar atividades recreativas.
•	  Organizar atividades buscando a inclusão social.
•	 Representar a Secretaria em atividades, eventos, entre outros.
•	  Supervisionar treinamento e atividades.
•	 Acompanhar testes físicos.
•	  Orientar sobre regras.
•	  Coordenar reuniões com atletas.
•	 Assessorar o Secretário da Semel quanto aos assuntos relacionados à área de judô.
•	  Promover eventos esportivos.
•	 Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados.
•	  Programar transporte, alimentação e hospedagem necessária.
•	  Elaborar relatórios periódicos.
•	  Coletar dados técnicos e físicos.
•	  Analisar as condições para competição.
•	  Supervisionar atletas para objetivos fixados.
•	  Acompanhar ações táticas e técnicas na competição.
•	  Organizar comissão técnica.
•	 Integrar os membros da comissão.

CARGO: COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – TÊNIS DE MESA
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-5, da grade salarial do cargo de livre nomeação e 
exoneração.
Função essencial do cargo 

•	 Coordenar a modalidade de Tênis de Mesa.
•	 Instruir Acerca dos Princípios e Regras do Tênis de Mesa.
•	 Organizar Competições na área e Supervisionar o Preparo Físico dos praticantes de Tênis de 

Mesa.
Descrição detalhada 

•	 Auxiliar na coordenação das atividades da área.
•	 Controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades.
•	 Definir horário e o local das atividades.
•	 Analisar os dados físicos e técnicos dos beneficiários.
•	 Adequar os exercícios às condições e necessidades dos beneficiários.
•	 Avaliar o potencial dos beneficiários.
•	 Avaliar os resultados da aplicação do planejamento.
•	 Acompanhar treinamento com dados das avaliações realizadas.
•	 Acompanhar atividades recreativas.
•	 Organizar atividades buscando a inclusão social.
•	 Representar a Secretaria em atividades, eventos, entre outros.
•	 Supervisionar treinamento e atividades.
•	 Acompanhar testes físicos.
•	 Orientar sobre regras.
•	 Coordenar reuniões com atletas.
•	 Assessorar o Secretário da Semel quanto aos assuntos relacionados à área de tênis de mesa. 

•	 Promover eventos esportivos.
•	 Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados.
•	 Programar transporte, alimentação e hospedagem necessária.
•	 Elaborar relatórios periódicos.
•	 Coletar dados técnicos e físicos.
•	 Analisar as condições para competição.
•	 Supervisionar atletas para objetivos fixados.
•	 Acompanhar ações táticas e técnicas na competição.
•	 Organizar comissão técnica.
•	 Integrar os membros da comissão.

CARGO: COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA – BOXE
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-5, da grade salarial do cargo de livre nomeação e 
exoneração.
Função essencial do cargo 

•	 Coordenar a modalidade de Boxe.
•	 Instruir Acerca dos Princípios e Regras do Boxe.
•	 Organizar Competições na área e Supervisionar o Preparo Físico dos lutadores.

Descrição detalhada 
•	 Auxiliar na coordenação das atividades da área.
•	  Controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades.
•	  Definir horário e o local das atividades.
•	  Analisar os dados físicos e técnicos dos beneficiários.
•	 Adequar os exercícios às condições e necessidades dos beneficiários.
•	  Avaliar o potencial dos beneficiários e seu estágio técnico.
•	  Avaliar os resultados da aplicação do planejamento.
•	  Acompanhar treinamento com dados das avaliações realizadas.
•	  Acompanhar atividades recreativas.
•	  Organizar atividades buscando a inclusão social.
•	 Representar a Secretaria em atividades, eventos, entre outros.
•	  Supervisionar treinamento e atividades.
•	 Acompanhar testes físicos.
•	  Orientar sobre regras.
•	  Coordenar reuniões com atletas.
•	 Assessorar o Secretário da Semel quanto aos assuntos relacionados à área de boxe. 
•	  Promover eventos esportivos.
•	  Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados.
•	  Programar transporte, alimentação e hospedagem necessária.
•	  Elaborar relatórios periódicos.
•	  Coletar dados técnicos e físicos.
•	  Analisar as condições para competição.
•	  Supervisionar atletas para objetivos fixados.
•	  Acompanhar ações táticas e técnicas na competição.
•	  Organizar comissão técnica.
•	 Integrar os membros da comissão.

DECRETO Nº 12.749, DE 20 DE MARÇO DE 2.015
P. 12.025/15 Designa membros da Comissão Organizadora da VII Conferência Municipal de 
Saúde e dá outras providências.

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

D E C R E T A
Art. 1º  Ficam designados para compor a Comissão Organizadora da VII Conferência 

Municipal de Saúde, a realizar-se nos dias 19 e 20 de junho de 2.015, no Município 
de Bauru, conforme determina o art. 18, da Lei Municipal nº 4.669, de 07 de maio de 
2.001, os seguintes membros:
Presidente da Comissão:
- José Fernando Casquel Monti  – Secretário Municipal de Saúde
Coordenador geral:
- Luiz Aurelio de Jesus Salles – Coordenador do Conselho Municipal de Saúde
Membros:
Representantes do Conselho Municipal de Saúde:
- Ana Maria de Micheli Benjamim – Associação dos Aposentados, Pensionistas e 
Idosos de Bauru e Região
- Marcela Guimarães Paulin Fraile – SORRI / BAURU

DECRETOS MUNICIPAIS
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- Maria Benedita Esgotti – CRF /SP
- Terezinha Portel Alves – SINDLUZ
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Gabinete do Secretário:
- Beatriz Rabello Gobbo
- Luiz Fernandes Rueda
- Maria Anice Iunes
- Suelen Costa Ensinas
Departamento de Planejamento Avaliação e Controle:
- Janete Aparecida Fraga da Silva Soniga
- Luciana Vieira
- Lucia Helena Mussio Coelho
- Rosilene Maria dos Santos Reigota
Departamento de Administração:
- Edson Luiz da Silva
- Kleber Felipe
- Victor Gustavo Boronelli Schiaveto
- Solange da Silva Pereira
Departamento de Saúde Coletiva:
- Cristiane Rosevelte e Silva
- Therezinha de Paula Pereira Cesar
- Roldão Antonio Puci Neto
Departamento de Unidades Ambulatoriais:
- Lucila Paula Manso Bacci
- Marcia Araujo dos Reis de Oliveira
- Patricia Iolanda Antunes
- Roseli D’Avila Vasconcelos
- Vera Lucia de Paula Rodrigues
Departamento das Unidades de Urgência e Pronto Atendimento:
- Laudiceia Rodrigues Crivelaro
- Maria Eugenia Guerra Mutro
- Maria Marli Tizianel

Art. 2°  As despesas com a organização e com a realização da Conferência correrão por conta 
de recursos do orçamento vigente.

Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 20 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 22/15
P. 10.598/15 Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Município, exercício de 
2.015, na Secretaria Municipal de Economia e Finanças.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica 
do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento vigente, 

até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na Funcional Programática 
04.123.0008.2131 (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações 
e Outros), na categoria econômica 4.4.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, 
Científicas, Desportivas e Outras.

Art. 2º  A fonte de recursos para abertura do crédito especial, descrita no art. 1º decorrem de 
anulação parcial do orçamento, na ficha orçamentária nº 196, funcional programática 
04.123.0008.2131 (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações 
e Outros), na categoria econômica 3.3.90.93 – (Indenizações e Restituições).

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
18, março, 15

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e 
votado pelos Membros dessa Casa Legislativa, o projeto de lei que versa sobre adequação de recursos 
no orçamento vigente para atender a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, em especial a Lei 
Municipal nº 6.625, de 30 de dezembro de 2.014.

Tal ajuste visa atender ao custeio de despesas com o sorteio instituído no âmbito do 
“Programa Nota Fiscal Bauruense” da citada lei.

Os recursos para a suplementação originarão de anulação parcial de recursos 
orçamentários da mesma ação (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações e Outros) e 
as alterações não alteram as metas físicas previstas nas peças de planejamento. 

Isto posto, acredito ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que todos 
possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado. 
  Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.

Atenciosas Saudações,
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 23/15
P. 11.156/15 Altera as Leis Municipais nº 6.460, de 09 de dezembro de 2.013 (Plano Plurianual), 
nº 6.531, de 16 de julho de 2.014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e nº 6.610, de 04 de dezembro de 2.014 
(Lei Orçamentária Anual) e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2.015.
 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 inclusa na Lei Municipal nº 6.460, de 09 de dezembro de 2.013 (PPA) a ação 

(projeto):
PROGRAMA 0027 GESTÃO DE ESPORTES E LAZER
UNID. EXEC. 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
FUNÇÃO 27 DESPORTO DE LAZER
SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÕES 1005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS
METAS: CONTRUÇÕES/AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESPORTIVAS.
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL DA CONSTRUÇÃO REALIZADA
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
FÍSICAS 80% 20% 0% 0% 100%
FINANCEIRAS - R$ 661.000,00 39.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Art. 2º  Fica incluída na Lei Municipal nº 6.531, de 24 de julho de 2.014 (LDO) a ação 
(projeto):

PROGRAMA 0027 GESTÃO DE ESPORTES E LAZER
UNID. EXEC. 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
FUNÇÃO 27 DESPORTO DE LAZER
SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÕES 1005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS
METAS: CONTRUÇÕES/AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESPORTIVAS.
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL DA CONSTRUÇÃO REALIZADA
DESCRIÇÃO 2015
FÍSICAS 20%
FINANCEIRAS - R$ 39.000,00

Art. 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no orçamento vigente, Lei Municipal 
nº 6.610, de 11 de dezembro de 2.014, crédito especial no valor de R$ 39.000,00 
(trinta e nove mil reais), na funcional programática 27.812.0027.1005 (Construção 
e Ampliação de Unidades Esportivas) na categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e 
Instalações).

Art. 4º Os recursos para atender as despesas constantes no artigo 3º desta Lei, decorrem de 
anulação parcial da dotação orçamentária, 27.122.0027.2063 (Administração Geral 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), na categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 479.

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
18, março,15

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado 
pelos Membros dessa Casa Legislativa, o projeto de lei que versa sobre adequação de recursos nas Leis 
Municipais Lei nº 6.460, de 09 de dezembro de 2.013 (Plano Plurianual), a Lei nº 6.531, de 24 de julho 
de 2.014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 6.610, de 11 de dezembro de 2.014 (Lei Orçamentária 

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal
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Anual) para atender às despesas referente a construção ampliação de unidades esportivas da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.

Tal ajuste é necessário, tendo em vista que as metas previstas anteriormente 
eram para execução somente no exercício de 2.014. Ocorre que a finalização da obra foi alterada para o 
exercício de 2.015.

Isto posto, acredito ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que todos 
possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado.

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

Atenciosas Saudações,
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO    DE    LEI    N°   27   /15
P. 12.014/15 Autoriza a transposição de recursos no orçamento do Município, exercício de 2.015, 
na Secretaria Municipal de Obras.
 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. 1° Fica autorizada a suplementação, através de transposição, de recursos no Orçamento 

vigente do Município, na Secretaria Municipal de Obras, no valor de R$ 283.710,00 
(duzentos e oitenta e três mil, setecentos e dez reais) na funcional Programática 
15.452.0016.1013 (Implantação de Iluminação Pública), na categoria econômica 
4.4.90.51 – Obras e Instalações, ficha orçamentária nº 301.

Art. 2° Os recursos necessários para atender o art. 1° decorrem de anulação parcial 
da dotação orçamentária de ficha orçamentária nº 305, funcional programática 
15.452.0016.2132 (Serviços de Gerenciamento da Iluminação Pública), na categoria 
econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica.

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
20, março, 15

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e 
votado pelos Membros dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei que versa sobre adequação de recursos no 
orçamento vigente para atender a Secretaria Municipal de Obras.
 Tal ajuste é necessário para atender as despesas com implantação de iluminação do 
viaduto, especificamente na Secretaria Municipal de Obras. As adequações não alteram as metas físicas das 
ações envolvidas neste ajuste.
 Isto posto, acredito ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que todos 
possam ter plena compreensão do projeto ora proposto.
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.
 Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO  DE   LEI  Nº  28/15
P. 15.551/09 Altera a nomenclatura do Serviço de Inclusão Produtiva para Programa de Inclusão 
Produtiva, de que trata a Lei Municipal nº 6.086, de 28 de junho de 2.011.
 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 O atual ‘Serviço de Inclusão Produtiva” no Município de Bauru, no âmbito da 

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, passa a ser denominado “Programa de 
Inclusão Produtiva”.

Art. 2º A Lei Municipal nº 6.086, de 28 de junho de 2.011, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
“Art. 1º Fica criado o “Programa de Inclusão Produtiva” no Município de 

Bauru, no âmbito da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social.
§ 1º O Programa de que trata o caput tem por finalidade proporcionar 

aos seus usuários a autonomia para sobreviver com dignidade 
sustentável, por meio do desenvolvimento de competências 
técnicas, humanas e gerenciais e será desenvolvido em três 
etapas:
(...)

§ 2º Para a consecução de suas finalidades, o Programa de Inclusão 
Produtiva institui a concessão de Auxílio Produção para 
aquisição de material de consumo e equipamentos utilizados 
para a produção, contribuindo para a geração de trabalho e renda.

Art. 2º (...)
Parágrafo único. O Auxílio Produção será destinado aos usuários do programa de 

Programa de Inclusão Produtiva que concluírem a primeira fase 
do serviço e estiverem inseridos na segunda fase, previstas nas 
alíneas “a” e “b”, § 1º, do art. 1º.” (NR)

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

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
20, março, 15

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto 
de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Inclusão Produtiva e a concessão de Auxílio Produção 
e dá outras providências.

O presente projeto busca a alteração da nomenclatura de Serviço de Inclusão 
Produtiva, para Programa de Inclusão Produtiva, preservando toda redação da Lei anterior.

A alteração da nomenclatura está fundamentada na necessidade de acompanhar as 
diretrizes nacionais referente à Política Nacional de Assistência Social.

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

Atenciosas Saudações,
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

Seção II
Secretarias Municipais

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

DESIGNAÇÃO: A partir 25/03/2015 , portaria nº 008/2015, designa o servidor Ione de Carvalho Gracia, RG nº  
47.518.386-1 matrícula nº 32.439, para exercer a função de confiança de Chefe de Seção Administrativa – Regional Bela 
Vista, da Secretaria Municipal das Administrações Regionais, conforme protocolo/e-doc nº  11177/2015. De acordo com o 
disposto no artigo 15 do decreto nº 11.852/2012, haverá suspensão do cômputo do período de estágio probatório, uma vez 
que não realiza as funções essenciais do cargo efetivo (Servente de Limpeza):
- Realizar a limpeza do local.
- Varrer corredores, salas, elevadores, banheiros, calçadas  etc.
- Passar pano umedecido com água e desinfetante no chão (cozinhas, banheiros, entre outros) 
- Tirar pó dos móveis.
- Limpar mesas, janelas, paredes, portas, divisórias e armários.
- Encerrar o chão.
- Guardar objetos nos locais determinados.
- Lavar banheiros, azulejos, pios e vasos sanitários.
- Fazer a limpeza dos utensílios de cozinha, inclusive caixas de marmitas, azulejos, pias e chão.
- Realizar a limpeza e organização das despesas de produtos e/ ou alimentos.
- Auxiliar na manutenção do local.
- Tirar lixo.
- Solicitar materiais de limpeza ao almoxarifado.
- Repor papel higiênico no banheiro.
- Realizar serviço de copa.
- Fazer café.
- Auxiliar na distribuição de água e café nos setores.
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Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana
Telefone: (0xx14) 3223-1675

E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br

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

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

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

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

TERÇA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00
Distrito Industrial 
Domingues Biancard Rua Joaquim Marques de Figueiredo  12 17:00 às 21:00

QUARTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 e 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 e 6 06:30 às 11:00

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

SEXTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Sambodrômo S/N 17:00 às 21:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 5 06:30 às 11:00
Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00
Distrito Industrial 
Domingues Biancard Rua Joaquim Marques de Figueiredo  12 16:00 às 20:00

SÁBADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Pousada I Santo Garcia 5 06:30 às 11:00
Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
Vila Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

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

RENOVAÇÃO DO REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE BAURU (SIMB)
EMPRESA: PAULO FRANCISCO DE SALES ME
NOME FANTASIA: CASA DE CARNE E LINGUIÇARIA DO PAULO
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: FÁBRICA DE CONSERVA DE PRODUTOS CÁRNEOS
CNPJ: 62.433.875/0001-34 I.E.: 209.132.579.117 I.M.: 3899J
ENDEREÇO: ALAMEDA CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA, 8-5
BAIRRO: PARQUE VISTA ALEGRE
N° PROCESSO: 19257/2010
E-DOC: 56142/2014
SIMB N°: 15
DATA: 18/03/2015
VALIDADE: 18/03/2016

PRODUTOS REGISTRADOS
ITEM REGISTRO PRODUTO

1 001/015 LINGÜIÇA MISTA (TRADICIONAL)
2 002/015 LINGÜIÇA MISTA COM PIMENTA (SUAVE)
3 003/015 LINGÜIÇA MISTA COM PIMENTA (PICANTE)
4 004/015 LINGÜIÇA SUÍNA COM PIMENTA (SUAVE)

Secretaria da Administração
Luiz Célio Bucceroni

Secretário
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.

•	 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 740/2015
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 Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA, 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 
16.750/2015.
MATRÍCULA NOME R.G.
29266 CRISTIANE REGINA DE SOUZA 262892078
15219 ALEXANDRA RUIZ AYELLO 16.433.780
24425 SUSEMEIRE REGINA CARDOSO 19.425.953

PORTARIA Nº 741/2015
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, autorizo o servidor JOSE 
FRANCISCO CAMPOS FILHO, matrícula nº 23.755, R.G. nº 12.632.991,  para dirigir as viaturas 
pertencentes à Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA, pelo período de 26/03/2015 à 
21/08/2015, 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  16.750/2015

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
EXONERAÇÕES: A partir 17/03/2015, portaria nº 742/2015, exonera, a pedido, a servidora PATRICIA 
CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA, RG nº 21282187, matrícula nº 28.260, do cargo efetivo de Auxiliar 
em Saúde – Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 
16.691/2015.
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A partir 17/03/2015, portaria nº 743/2015, exonera, a pedido, o servidor  RODRIGO DE PAULO SILVA, 
RG nº 408384761, matrícula nº 32.872, do cargo efetivo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços 
– Agente de Administração, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 16.532/2015.

A partir 02/03/2015, portaria nº 744/2015, exonera, a pedido, o servidor  JOSE BARBOSA FILHO, RG nº 
22.201.400, matrícula nº 20.920, do cargo efetivo de Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte – 
Ajudante Geral, da Secretaria Municipal de Obras, conforme protocolo/e-doc nº 14.927/2015.

PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 19/03/2015, portaria nº 745/2015, 
prorroga a  licença sem vencimentos, pelo período de 01 (um) ano, à servidora SILVIA HELENA 
RIBEIRO FIRMINO, portadora do RG nº 33816054-1, matrícula nº 28.983, cargo efetivo Especialista 
em Educação – Professor de Educação Básica Fundamental, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
conforme protocolo/e-doc 8701/2015.

A partir de 24/03/2015, portaria nº 746/2015, prorroga a  licença sem vencimentos, pelo período de 01 (um) 
ano, à servidora JOSIANE MADALENA CRISSAFOLLI FELIX,  portadora do RG nº 270034250, 
matrícula nº 29.032, cargo efetivo Especialista em Educação – Professor de Educação Básica Fundamental, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme protocolo/e-doc 10.298/2015.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 0738/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM CONDUÇAO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2517 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) DANILO GUARNIERI 
FRACAROLO portador do RG 449023989, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 31° 
lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM CONDUÇAO DE VEÍCULO 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, edital nº 27/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 26/03/2015 ÀS 08h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0739/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM CONDUÇAO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2517 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) PAULO ROBERTO 
DOMENEGHETI portador do RG 11854353, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 32° 
lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM CONDUÇAO DE VEÍCULO 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, edital nº 27/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 26/03/2015 ÀS 09h00min

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

CONCURSO PÚBLICO
RESULTADO DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO - BALLET, 
(realizada em 01/03/2015).

Inscrição Nome CPF Prova 
Objetiva

Prova 
Prática Total

0010300027 ALIENE MARIA MARTINELLO 
LEITÃO SUZUKI 301.649.658-58 26,00 34,00 60,00

0010300001 FERNANDA BAGNHATORI 
VALSECCHI 395.801.118-71 31,00 44,00 75,00

0010300032 JULIO SEGATO CARVALHO MOTA 368.355.308-12 26,00 42,75 68,75
0010300020 MARIANA YOSHIDA 386.402.888-44 26,00 47,25 73,25

0010300014 MAYARA ANGÉLICA DA SILVA 
FERRAREZ 387.907.138-18 24,00 33,00 57,00

0010300008 NATALIA DE OLIVEIRA FERNANDES 390.024.068-00 27,00 35,75 62,75
0010300010 SÍLVIA RAQUEL NIQUERITO 345.884.648-41 30,00 43,00 73,00

Para efeito de classificação final os candidatos acima relacionados deverão apresentar nos dias 30 e 31 
de março de 2015, no horário das 9h às as 17 h, no Departamento de Recursos Humanos, na Praça das 
Cerejeiras nº 1-59, Vila Noemy, 2° andar, original e cópia dos fatores indicados abaixo (cuja apresentação 
deverá seguir o modelo abaixo). 
Obs.: Os títulos entregues que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos) 
serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.

(modelo) 
IDENTIFICAÇÃO

Cargo: _________________________ 
Nome: _____________________ Insc _________ Nº de comprovantes: ____

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu em nível de Doutorado 
nas áreas afins (Dança, Artes, Educação Física 
e Educação), devidamente registrado no órgão 
competente (MEC).

5,0 pontos 5,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado nas 
áreas afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), 
devidamente registrado no órgão competente (MEC). 

3,0 pontos 3,0 pontos

Pós 
Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, de curso de Pós 
Graduação lato sensu (mínimo 360 horas) nas áreas 
afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), 
devidamente registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Bauru/SP, 14 de março de 2015. 
A Comissão

CONCURSO PÚBLICO
RESULTADO DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS 
URBANAS, (realizada em 08/03/2015) E CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.

Inscrição Nome Completo CPF Pontos 
Fase 1

Pontos 
Fase 2 Total

0010400009 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTOS 364.079.018-98 27,00 44,00 71,00
0010400023 FABIO RODRIGUES DE ARAUJO FIDELIS 008.056.637-54 29,00 30,75 59,75
0010400019 FRANCINA MANSON DO NASCIMENTO 328.367.668-24 32,00 48,75 80,75
0010400001 JULIANA DA SILVA LIMA 346.120.778-06 27,00 31,25 58,25

Para efeito de classificação final os candidatos acima relacionados deverão apresentar nos dias 09 e 10 
de abril de 2015, no horário das 9h às as 17h, no Departamento de Recursos Humanos, na Praça das 
Cerejeiras nº 1-59, Vila Noemy, 2° andar, original e cópia dos fatores indicados abaixo (cuja apresentação 
deverá seguir o modelo abaixo). 
Obs.: Os títulos entregues que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos) 
serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.

IDENTIFICAÇÃO
Cargo: _________________________ 
Nome: ____________________________ Insc _________ Nº de comprovantes: ____

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu em nível de Doutorado em 
áreas afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), 
devidamente registrado no órgão competente (MEC).

5,0 pontos 5,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado em 
áreas afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), 
devidamente registrado no órgão competente (MEC). 

3,0 pontos 3,0 pontos

Pós 
Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, de curso de Pós 
Graduação lato sensu (mínimo 360 horas) em áreas afins 
(Dança, Artes, Educação Física e Educação), devidamente 
registrado no órgão competente (MEC).

1,0 pontos 2,0 pontos

Bauru/SP, 24 de março de 2015. 
A Comissão

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 01/2015

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito Municipal, torna público a abertura das inscrições e estabelece normas 
relativas ao Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR, nos termos 
preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações 
pertinentes ao estágio.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade do Centro de Integração Empresa Escola – 
CIEE, nos termos estabelecidos no Convênio nº 1.443/2011 (Processo nº 3.205/2009) e da Comissão 
Examinadora composta por: Karina Osti e Josiane Moraes Silva Fernandes, sendo nomeada através da 
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Portaria nº 736/2015, obedecidas as normas deste edital.
2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é 
relativo ao exercício de estágio, melhor 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 contratação dentro do prazo de 
validade do Processo Seletivo regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação às vagas 
remanescentes, as que vagarem e as que forem criadas.
4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo regulado pelo presente edital ficarão sujeitos à Jornada de 
Estágio prevista no Capítulo II deste Edital. 
5. As áreas, as vagas, a escolaridade/pré-requisito, a bolsa auxílio, os benefícios e a jornada de trabalho 
estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DA BOLSA 
AUXÍLIO, DOS BENEFÍCIOS E DA JORNADA DE ESTÁGIO:

Áreas Vaga Escolaridade/
Pré-Requisito Bolsa Auxílio¹ Benefícios² Jornada de 

Trabalho
Administração 01

Ensino Superior na 
Área a partir do 1° ano

20h - R$ 308,64
ou

30h – R$ 
462,97

R$ 190,00
+

Vale Transporte

20 horas
ou

30 horas      
semanais

Enfermagem 01
Serviço Social 01

Notas:
¹Remuneração: Bolsa Auxílio (Lei nº 6.341/2013 e Lei nº 6.504/2014)
²Benefícios: Vale Compra (R$190,00) + Vale Transporte 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS:
1. Das Condições Necessárias para Credenciamento dos Estagiários: Ao inscrever-se, o candidato deverá 
estar ciente de que sua contratação ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais à 
função abaixo descritas:
a) estar em dia com as obrigações eleitorais;
b) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
c) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
d) possuir os requisitos necessários para exercer o estágio pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II e os documentos necessários para 
credenciamento indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
2. O candidato convocado que, na data de sua contratação não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 1 deste Capítulo perderá o direito à vaga.

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 
inscrever-se somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Processo Seletivo. 
2. As inscrições para o Processo Seletivo 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 22 (vinte e dois) de abril de 2015 às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) 
do dia 08 (oito) de maio de 2015, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos/Processo Seletivo, 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/Processos 
Seletivos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo/Área: Escolher o Cargo/Área desejado(a) 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/Área Desejado(a): Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo 
cargo/área para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: PROCESSO 
SELETIVO - DIREITO 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”.
3. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO após a 
confirmação disciplinada no Item 2.4, e, para sua segurança, levar na data designada para realização 
da Prova.

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 processo seletivo, 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 22 (vinte e dois) de abril de 2015 a 08 (oito) de maio 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 16 (dezesseis) de maio 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  
26 (vinte e seis) 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  26 (vinte e seis) 
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 os estágios objetos do Processo Seletivo regulado por este Edital, 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 Processo Seletivo deverá verificar se 
as atribuições 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 Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação da prova. 
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 II. 
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 III), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com 
A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido Processo Seletivo, 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 22 (vinte e dois) de abril a 08 (oito) de 
maio 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) 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 Processo Seletivo ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas 
pelos demais candidatos com estrita observância à ordem classificatória.
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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 Processo Seletivo regulado por este 
Edital e não será devolvido ao candidato.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 16 (dezesseis) de maio de 2015.
18. 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 PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O Processo Seletivo regulado pelo presente Edital consistirá na aplicação de 01 (uma) Prova Objetiva, 
com caráter Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:
Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da Prova

Prova Objetiva
Língua Portuguesa 10

30 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasMatemática 10

Atualidades 10

2. O Processo Seletivo realizado para preenchimento das vagas para estagiários será composto por 01 (uma) 
Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 30 (trinta) 
pontos, será composta por 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo I, 
sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. 

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A Prova Objetiva está prevista para ser realizada no dia 27 (vinte e sete) de maio de 2015 às 9h na 
Faculdade Anhanguera de Bauru, localizada na Av. Moussa Nakhal Tobias, 3-33, Bauru/SP.
2. 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.
3. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos: Protocolo de Inscrição, original 
da Cédula Oficial de Identidade RG. Na falta da Cédula de Identidade RG poderá ser admitido em 
sala, o candidato que apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira expedida por 
órgão de classe, Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação. Não serão aceitos quaisquer 
outros documentos além dos acima especificados.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do 
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, segunda 
chamada de prova.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
8. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da 
aplicação da prova, desde que acompanhado por um fiscal.
9. 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.
10. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus 
pertences em saco plástico fornecido pela organização deste Processo Seletivo, 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. 
  10.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  10.2) 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.).
  10.3) O saco plástico tratado no Item 10 só poderá ser violado após a saída do candidato do 
local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos as vagas de estágio reguladas pelo presente Edital terá 
caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 01 (um) ponto a cada questão correta. A nota final 
corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado àquele que obtiver, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: 
www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
6. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para ocupar 
as vagas de estágio para o qual se inscreveu.
7. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de nota final e a contratação será 
feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública, 
de acordo com sua conveniência e oportunidade.
8. Em caso de empate na nota final do Processo Seletivo, 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 processo 
seletivo, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2.003 (Estatuto do Idoso);
b) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta anos).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à qualquer ato público do Processo Seletivo 
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 Processo Seletivo, 
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 
Processo Seletivo 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 Processo Seletivo 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 Processo Seletivo tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XII. 

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

CAPÍTULO XIII – DA CONTRATAÇÃO:
1. A contratação obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá o prazo para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Processo Seletivo o candidato que:
a) não comparecer no prazo e local estabelecidos na convocação publicada no Diário Oficial de Bauru;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do estágio pelo Centro de Integração Empresa-
Escola – CIEE;
c) recusar a convocação (sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. O candidato convocado deverá comparecer no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE no prazo de 
10 (dez) dias úteis e apresentar os seguintes documentos:
a) original acompanhado da sua respectiva cópia da Cédula de Identidade RG e do CPF;
b) carteira de trabalho e previdência social;
c) declaração atual de matrícula, na via original, expedida pela respectiva instituição de ensino, devendo 
constar o ano/termo do curso;
5. A não observância do prazo estabelecido no item 4 deste capítulo acarretará desistência tácita.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1.  A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Processo Seletivo.
2. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, 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 Processo Seletivo serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, no 
endereço já indicado, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, verbo;
2. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, período simples e composto por coordenação e subordinação);
3. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação, conotação, figuras e 
vícios de linguagem;
4. Ortografia: Emprego do hífen, crase, uso dos “porquês”, acentuação, pontuação;
5. Concordância nominal e verbal;
6. Emprego de vocabulário;
7. Compreensão de texto.
OBS: Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, tempo;
2. Noções de geometria: formas, perímetro, área e volume;
3. Regra de três simples e composta;
4. Porcentagem;
5. Juros simples;
6. Equação de 1º grau;
7. Resolução de situações-problema;
8. Razões e proporções.

ATUALIDADES
1. Fatos e notícias locais;
2. Acontecimentos marcantes no cenário cultural, político, econômico e social, no Brasil e no Mundo;
3. Meio Ambiente.

ANEXO II
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 III
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 Processo Seletivo regulado pelo Edital nº_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para a área__________________, 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 IV
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Processo Seletivo: ___(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 Processo Seletivo 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 V
CRONOGRAMA

DATAS EVENTOS
26/03/2015 1ª Pub. do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
07/04/2015 2ª Pub. do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
18/04/2015 3ª Pub. do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
22/04/2015 Abertura das Inscrições
08/05/2015 Encerramento das Inscrições
16/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/05/2015 Previsão da Realização da Prova Objetiva
30/05/2015 Previsão Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 26 de março de 2015.
LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 02/2015

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito Municipal, torna público a abertura das inscrições e estabelece normas 
relativas ao Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR, nos termos 
preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações 
pertinentes ao estágio.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, 
nos termos estabelecidos no Convênio nº 1.443/2011 (Processo nº 3.205/2009) e da Comissão Examinadora 
composta por: Sérgio Ricardo Rodrigues e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo nomeada através da 
Portaria nº 737/2015, obedecidas as normas deste edital.
2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é 
relativo ao exercício de estágio, melhor 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 contratação dentro do prazo de 
validade do Processo Seletivo regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação às vagas 
remanescentes, as que vagarem e as que forem criadas.
4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo regulado pelo presente edital ficarão sujeitos à Jornada de 
Estágio prevista no Capítulo II deste Edital. 
5. As áreas, as vagas, a escolaridade/pré-requisito, a bolsa auxílio, os benefícios e a jornada de trabalho 
estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DA BOLSA 
AUXÍLIO, DOS BENEFÍCIOS E DA JORNADA DE ESTÁGIO:
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Área Vaga
Escolaridade/
Pré-Requisito Bolsa Auxílio¹ Benefícios² Jornada de 

Estágio

Direito 01
Ensino Superior na 
Área a partir do 1° 
ano

20h – R$ 308,64
ou
30h – R$ 462,97

R$190,00
+
V a l e 
Transporte

20 horas
ou
30 horas      
semanais

Notas:
¹Remuneração: Bolsa Auxílio (Lei nº 6.341/2013 e Lei nº 6.504/2014)
²Benefícios: Vale Compra (R$190,00) + Vale Transporte 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS:
1. Das Condições Necessárias para Credenciamento dos Estagiários: Ao inscrever-se, o candidato deverá 
estar ciente de que sua contratação ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais à 
função abaixo descritas:
a) estar em dia com as obrigações eleitorais;
b) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
c) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
d) possuir os requisitos necessários para exercer o estágio pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II e os documentos necessários para 
credenciamento indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
2. O candidato convocado que, na data de sua contratação não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 1 deste Capítulo perderá o direito à vaga.

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 
inscrever-se somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Processo Seletivo. 
2. As inscrições para o Processo Seletivo 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 22 (vinte e dois) de abril de 2015 às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) 
do dia 08 (oito) de maio de 2015, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos/Processo Seletivo, 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/Processos 
Seletivos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo/Área: Escolher o Cargo/Área desejado(a) 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/Área Desejado(a): Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo 
cargo/área para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: PROCESSO 
SELETIVO - DIREITO 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”.
3. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO após a 
confirmação disciplinada no Item 2.4, e, para sua segurança, levar na data designada para realização 
da Prova.

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 processo seletivo, 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 22 (vinte e dois) de abril de 2015 a 08 (oito) de maio 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 16 (dezesseis) de maio 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  
26 (vinte e seis) 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  26 (vinte e seis) 
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 os estágios objetos do Processo Seletivo regulado por este Edital, 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 Processo Seletivo deverá verificar se 
as atribuições 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 Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação da prova. 
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 II. 
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 III), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com 
A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido Processo Seletivo, 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 22 (vinte e dois) de abril a 08 (oito) de 
maio 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) 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 Processo Seletivo 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 Processo Seletivo regulado por este 
Edital e não será devolvido ao candidato.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 16 (dezesseis) de maio de 2015.
18. 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 PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O Processo Seletivo regulado pelo presente Edital consistirá na aplicação de 01 (uma) Prova Objetiva, 
com caráter Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:
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Prova Nº Questões Peso Caráter Duração 
da Prova

Prova Objetiva Conhecimentos 
Específicos 30 30 Eliminatório e 

Classificatório 03 horas

2. O Processo Seletivo realizado para preenchimento das vagas para estagiários será composto por 01 (uma) 
Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 30 (trinta) 
pontos, será composta por 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo I, 
sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. 

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A Prova Objetiva está prevista para ser realizada no dia 27 (vinte e sete) de maio de 2015 às 9h na 
Faculdade Anhanguera de Bauru, localizada na Av. Moussa Nakhal Tobias, 3-33, Bauru/SP.
2. 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.
3. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos: Protocolo de Inscrição, original 
da Cédula Oficial de Identidade RG. Na falta da Cédula de Identidade RG poderá ser admitido em 
sala, o candidato que apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira expedida por 
órgão de classe, Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação. Não serão aceitos quaisquer 
outros documentos além dos acima especificados.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do 
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, segunda 
chamada de prova.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
8. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da 
aplicação da prova, desde que acompanhado por um fiscal.
9. 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.
10. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus 
pertences em saco plástico fornecido pela organização deste Processo Seletivo, 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. 
  10.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  10.2) 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.).
  10.3) O saco plástico tratado no Item 10 só poderá ser violado após a saída do candidato do 
local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos as vagas de estágio reguladas pelo presente Edital terá 
caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 01 (um) ponto a cada questão correta. A nota final 
corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado àquele que obtiver, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: 
www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
6. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para ocupar 
as vagas de estágio para o qual se inscreveu.
7. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de nota final e a contratação será 
feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública, 
de acordo com sua conveniência e oportunidade.
8. Em caso de empate na nota final do Processo Seletivo, 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 processo 
seletivo, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2.003 (Estatuto do Idoso);
b) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta anos).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à qualquer ato público do Processo Seletivo 
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 Processo Seletivo, 
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 
Processo Seletivo 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 Processo Seletivo 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 Processo Seletivo tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XII. 

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

CAPÍTULO XIII – DA CONTRATAÇÃO:
1. A contratação obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá o prazo para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Processo Seletivo o candidato que:
a) não comparecer no prazo e local estabelecidos na convocação publicada no Diário Oficial de Bauru;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do estágio pelo Centro de Integração Empresa-
Escola – CIEE;
c) recusar a convocação (sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. O candidato convocado deverá comparecer no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE no prazo de 
10 (dez) dias úteis e apresentar os seguintes documentos:
a) original acompanhado da sua respectiva cópia da Cédula de Identidade RG e do CPF;
b) carteira de trabalho e previdência social;
c) declaração atual de matrícula, na via original, expedida pela respectiva instituição de ensino, devendo 
constar o ano/termo do curso;
5. A não observância do prazo estabelecido no item 4 deste capítulo acarretará desistência tácita.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1.  A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Processo Seletivo.
2. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, 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 Processo Seletivo serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, no 
endereço já indicado, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
I – DIREITO CONSTITUCIONAL
1. Dos Princípios Fundamentais
2. Direitos e Garantias Fundamentais.
3. Direitos Sociais.
4. Princípios Constitucionais Administrativos.
II – DIREITO PENAL
Dos crimes contra a administração praticados por funcionário público.
III – DIREITO PROCESSUAL PENAL
1. Do Inquérito Policial.
2. Da Ação Penal.
IV – DIREITO CIVIL
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1. Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB.
2. Das pessoas. 
V – DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Jurisdição, ação e processo.
VI – EXECUÇÃO FISCAL
1. Da Lei Federal 6.830/80.

ANEXO II
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 III
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 Processo Seletivo regulado pelo Edital nº_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para a área__________________, 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 IV
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Processo Seletivo: ___(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 Processo Seletivo 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 V
CRONOGRAMA

DATAS EVENTOS
26/03/2015 1ª Pub. do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
07/04/2015 2ª Pub. do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
18/04/2015 3ª Pub. do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
22/04/2015 Abertura das Inscrições
08/05/2015 Encerramento das Inscrições
16/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/05/2015 Previsão da Realização da Prova Objetiva
30/05/2015 Previsão Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 26 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, 
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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.

PALESTRA: “COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL EFICIENTE. MELHORANDO A IMAGEM 
DA ORGANIZAÇÃO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO”

Serão abordados os seguintes assuntos: Mostrar que, através de técnicas usadas em nossa comunicação 
verbal e não-verbal, podemos contribuir para a melhoria da imagem empresarial. Sendo os colaboradores 
uma extensão da empresa, através da prestação de seus serviços e, dada a importância do mesmo para a 
imagem empresarial; busca-se, usando as técnicas de comunicação verbal e não verbal, uma melhoria na 
imagem empresarial e como projeção em nossa própria imagem.
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: 30/04/2015 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrantes:
Audrey do Nascimento Sabbatini Martins
Mestre em Comunicação, UNIMAR – Universidade de Marília, 2010. Graduação em Letras Vernáculas, 
USC – Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 1996. Quinze anos de experiência no Magistério, 
lecionando em escolas públicas e privadas. Forte atuação no Ensino Superior em aulas de Comunicação e 
exercendo a função de Supervisora do Núcleo de Pesquisa, no Centro Universitário de Bauru – ITE.
Inscrições: das 15h00 do dia 20/03/2015 às 12h00 do dia 30/04/2015, 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.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.045/14 – PROCESSO Nº 71.196/13 – 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONVENIADA: JULIANE CRISTINA MESSIAS 
36256190831 – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Sexta, passando a ter a seguinte redação: 
“CLÁUSULA SEXTA: O presente convênio vigorará por mais 12 (doze) meses, de 26 de março de 2.015 
a 26 de março de 2.016, passando de 12 (doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses.” - ASSINATURA: 
23/03/15, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidos por lei e, considerando 
a promulgação da lei 5.140, de 18 de maio de 2004, que cria Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, 
faz saber:
Convocação
Em substituição as vagas existentes da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, deverão comparecer 
os alunos  relacionados abaixo no Automóvel Clube, praça Rui Barbosa, 1-23 – centro, no prazo de cinco 
dias úteis, a contar da data de publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de assuntos 
relacionados à nomeação, conforme prova seletiva da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, já 
realizado.
Horário de atendimento das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

NOME
Caio Nunes Ferreira
Eliel Nathan do Nascimento Tavares
Everson Jurandir Zattoni Filho
Felipe Sojo do Nascimento
Gabriela Ortiz da Silva
Jéssica Silva Xavier
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Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária

Secretaria de Esportes e Lazer
Roger Barude Camargo 

Secretário

PORTARIA  Nº 05/15 – SE
A Secretária Municipal da Educação, VERA MARIZA REGINO CASÉRIO, no uso das suas  atribuições 
legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pelo Decreto 6618 de 27/05/93, solicita exclusão  do 
servidor citado abaixo, da portaria 04/15 a partir da data de sua publicação.
- Joseilton Ferreira dos Santos, matrícula n° 16921
Bauru, 25 de março de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEI "Prof. Carlos Gomes Peixoto de Mello" 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 02 de abril ( quinta-feira), às 8h, em sua sede, sito à Rua Carmo 
Bartalotti, 3-30, Jardim Vânia Maria. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, 
convocamos, em segunda chamada, às 8h30, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEII Maria de Fátima Lima de Figueiredo 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 10 de abril de 2015, sexta-feira às 16h, em sua sede, sito à Rua Santo 
Garcia, quadra 5, sem nº, Pousada da Esperança. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos, em segunda chamada, às 16h30, no mesmo local e data.

CONTRATO Nº 7.623/15 - PROCESSO Nº 58.721/13 E-doc nº 7.977/15 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 17060037810 
- OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE A AQUISIÇÃO DE: 02 SERVIÇO 
DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO FUNDIDAS COM LETRAS 
EM ALTO RELEVO E COM BRASÕES, MEDINDO 60X50 CM, 04 SERVIÇO DE CONFECÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE PLACA COM MEDIDA 3,00 X 2,00 MT, EM CHAPA GALVANIZADA COM 
REQUADRO DE MADEIRA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, LETREIROS E BRASÃO EM 
ADESIVOS e 04 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM MEDIDA 2,00 X 
1,00 MT, EM CHAPA GALVANIZADA COM REQUADRO DE MADEIRA, PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO, LETREIROS E BRASÃO EM ADESIVOS melhor descritos no Anexo I do Edital nº 
062/14 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 58.721/13. - PRAZO: 12 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 10.435,00  – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/14 – PROPONENTES: 
01 - ASSINATURA: 18/03/15, 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 RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIRETORA: RITA DE CÁSSIA C. DE OLIVEIRA

Processos Deferidos
63892/2011-Vanderlei Alves de Abreu;13799/2014-Luiz Henrique Ferreira;62006/2014-Ana Paula 
Kanagusko;3739/2014-Terezinha Aguiar dos Santos;

Processos Indeferidos
4330/2014-José Francisco Ferreira dos Santos;

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Proc. 39902/14 – Heloisa da Silva Coelho Jacon;
Proc. 30730/14 – Paulo Sérgio Soares de Oliveira;
Proc. 25356/14 – Daniel Custodio da Silva;
Proc. 61781/13 – Gilberto Ney Fontes Martins;
Proc. 69195/13 – Nilson Agnelli;
Proc. 69519/13 – Jose Carlos Basilio;
Proc. 72595/13 – Aparicio Batista do Nascimento;
Proc. 50712/13 – Cinthia da Costa Giansante;
Proc. 69384/13 – Expedita Silvanira Pardo dos Santos;
Proc. 47316/13 – Alzira dos Santos Ernandes.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 47575/13 – Iraci Maciel de Almeida;
Proc. 48413/13 – Luis Carlos Marcolongo.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Proc.   6652/14 – Jose Carlos Molinos ME;
Proc. 56773/14 – F Manhani & Silva Comercial LTDA.

Leonardo da Silva Godoy
Mayra Ruiz dos Santos
Pedro Gonçalves Junior

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 25 de março de 2015

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, considerando 
a promulgação da lei 4.861, de 02 de julho de 2002, que cria a Banda Municipal de Bauru, faz saber:
Convocação
Em substituição a vaga existente da Banda Sinfônica Municipal de Bauru, deverá comparecer a aluna 
relacionada abaixo no Automóvel Clube, praça Rui Barbosa, 1-23 – centro, no prazo de cinco dias úteis, a 
contar da data de publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de assuntos relacionados 
à nomeação, conforme prova seletiva da Banda Sinfônica Municipal de Bauru, já realizado.
Horário de atendimento das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

NOME
Larissa Rebeca Rangel Marciano 

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 25 de março de 2015
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DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

68706/14 ASSOC COM AÇÃO EXODO ACAE ALFA 
SCFVCA FEVEREIRO  R$          5.408,20 

68717/14 ASSOC COM CANA SCFVCA FEVEREIRO  R$          4.906,55 
68632/14 APAE - EGRESSOS FEVEREIRO  R$             191,40 
68649/14 APIECE - EGRESSOS FEVEREIRO  R$          1.467,40 
68686/14 ASSOC WISE MADNESS SCFVCA OT RASI FEVEREIRO  R$          4.830,00 

68686/14 ASSOC WISE MADNESS SCFVCA AGUAS 
VIRT FEVEREIRO  R$          5.987,65 

68626/14 CEAC COLMEIA SCFVCA FEVEREIRO  R$          5.871,76 
68626/14 CEAC CÇ EM AÇÃO SCFVCA FEVEREIRO  R$          5.408,20 
68633/14 IASCJ FERRADURA SCFVCA FEVEREIRO  R$          5.987,65 
68625/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS - SAI CR MASC FEVEREIRO  R$          2.535,80 
68625/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS - SAI CR FEM FEVEREIRO  R$          2.535,80 
68625/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS - RI MASC FEVEREIRO  R$          5.000,00 

68672/14 ASSOC BENEF CRISTÃO RES INCLUSIVA 
MASC FEVEREIRO  R$          5.000,00 

68672/14 ASSOC BENEF CRISTÃO RES INCLUSIVA FEM FEVEREIRO  R$          5.000,00 
68689/14 ASSOC PROT MAT CRIANÇA FEVEREIRO  R$          3.804,60 
68627/14 CEAC ACOH INST POP RUA CASA PASSAGEM FEVEREIRO  R$        18.290,00 
68673/14 COM BOM PASTOR SAI CR I FEVEREIRO  R$          2.535,80 
68673/14 COM BOM PASTOR SAI CR II FEVEREIRO  R$          2.535,80 
68673/14 COM BOM PASTOR CASA PASSAGEM FEVEREIRO  R$          7.316,00 

68671/14 EQUIPE CRISTO VERDADE LIBERTA - ESQ C 
PAS FEVEREIRO  R$        10.974,00 

68676/14 RASC FEVEREIRO  R$          2.535,80 
14668/10 ADAPTA COM PROD INFORMATICA LTDA 62  R$        45.269,65 
14668/10 ADAPTA COM PROD INFORMATICA LTDA 64  R$             776,50 
14668/10 ADAPTA COM PROD INFORMATICA LTDA 68  R$          9.085,05 
52219/12 ADILIA NOGUEIRA PELEGRINO - EPP 1044  R$        46.098,40 
13433/15 ADRIANA RODRIGUES PINTO TOCCHETTO FEVEREIRO  R$          1.466,25 
20789/11 AELESAB 77  R$          6.500,00 
49979/14 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 12750  R$        12.390,00 
927  1/2 BANDOLIN FORN REFEIÇÕES LTDA 2617  R$          2.574,85 
12985/14 BANDOLIN FORN REFEIÇÕES LTDA 2627  R$        11.088,00 
12985/14 BANDOLIN FORN REFEIÇÕES LTDA 2621  R$             560,00 
12985/14 BANDOLIN FORN REFEIÇÕES LTDA 2623  R$             280,00 
12985/14 BANDOLIN FORN REFEIÇÕES LTDA 2619  R$          5.841,55 
12985/14 BANDOLIN FORN REFEIÇÕES LTDA 2618  R$             238,00 
27587/13 BASS ELEVADORES LTDA 5023  R$          7.830,20 
36601/14 CARLOS EDUARDO DE S FERREIRA PADARIA 909  R$          1.364,08 
36601/14 CARLOS EDUARDO DE S FERREIRA PADARIA 908  R$          5.165,45 
15346/15 CLAUDIO ZAITUM GOMES FEVEREIRO  R$             506,94 
24438/14 CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO 6023  R$          2.929,00 
5469/14 CM HOSPITALAR LTDA 840033  R$             136,08 
58006/14 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI 4756  R$             174,00 
58449/14 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI 4760  R$               72,00 
29269/14 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI 4738  R$             763,30 
57018/14 COMPANHIA PTA FORCA E LUZ POSTE  R$        47.165,34 
57018/14 COMPANHIA PTA FORCA E LUZ LIGAÇÃO  R$          8.637,15 
2828/15 COMPANHIA PTA FORCA E LUZ POSTE  R$          5.002,11 
24433/14 CONCRE-FACIL PREP ARGAMASSA LTDA 680 A 689  R$          7.705,59 
50402/14 D.B.M. GOMES - ME 676  R$             490,00 
44185/14 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 67662  R$          9.000,00 
44185/14 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA 95665  R$          5.060,00 
13550/14 ECOCIENCIA COM RECIC MAT CONST LTDA 1405  R$          7.350,00 
15406/15 FERNANDO LUIZ COLUSSI 15406  R$             191,25 
28192/11 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 2221  R$             327,60 
28192/11 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 2222 A 2226  R$          1.544,40 
64887/11 IMPRENSA OF ESTADO S/A - IMESP 866072  R$          3.245,09 
64887/11 IMPRENSA OF ESTADO S/A - IMESP 868938  R$          3.171,34 
32457/14 IN DENTAL PROD ODONT MED E HOSP LTDA 56420  R$             100,10 
32457/14 IN DENTAL PROD ODONT MED E HOSP LTDA 56421  R$             326,00 
32457/14 IN DENTAL PROD ODONT MED E HOSP LTDA 56422  R$             111,80 
32457/14 IN DENTAL PROD ODONT MED E HOSP LTDA 56419  R$             806,84 
5469/14 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA   R$             574,20 
48477/09 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA 1194  R$          7.432,04 

19080/14 LICITAVET COMERCIAL LTDA 4057  R$             300,18 
19080/14 LICITAVET COMERCIAL LTDA 4056  R$          4.549,60 
29393/14 MANZATOS FARMA LTDA - ME 977  R$             198,36 
5469/14 MARCOFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS 33243  R$          5.041,35 

40024/13 MEGATRANS - EXPRESS TRANSPORTES 
LTDA 22  R$        10.037,53 

29269/14 P & LS DESCARTÁVEIS LTDA 159  R$          1.124,70 
16295/15 PAULO CEZAR LEGRAMANDI FEVEREIRO  R$               63,75 
44185/14 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 339037  R$          2.589,36 
44185/14 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 339066, 339558  R$        42.892,65 
6084/14 RADIONET LTDA 1238  R$          4.752,00 
29570/14 RICARDO RUBIO EPP 15050, 15084  R$          8.267,28 
857/14 ROSELI DANTAS DA S C PRADO - EPP 2983  R$          1.700,00 
857/14 ROSELI DANTAS DA S C PRADO - EPP 2984  R$        40.800,00 
857/14 ROSELI DANTAS DA S C PRADO - EPP 2982  R$        25.300,00 

46681/14 SEG LIFE GESTÃO SEG PRIVADA - EIRELI 339  R$        53.471,60 
46681/14 SEG LIFE GESTÃO SEG PRIVADA - EIRELI 343  R$        30.853,76 
46681/14 SEG LIFE GESTÃO SEG PRIVADA - EIRELI 344  R$          4.153,80 
46681/14 SEG LIFE GESTÃO SEG PRIVADA - EIRELI 345  R$          4.153,80 
46681/14 SEG LIFE GESTÃO SEG PRIVADA - EIRELI 340  R$        38.044,72 
46681/14 SEG LIFE GESTÃO SEG PRIVADA - EIRELI 341  R$        30.853,76 
46681/14 SEG LIFE GESTÃO SEG PRIVADA - EIRELI 342  R$        30.853,76 
44185/14 SODROGAS DIST MEDIC MAT MEDICO HOSP 111109  R$          8.176,00 
44185/14 SODROGAS DIST MEDIC MAT MEDICO HOSP 111181  R$        13.046,40 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

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 
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(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), grumixama 
(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 SEMMA Nº 022/15
Altera membro da Junta de Impugnação Fiscal designado pela Portaria SEMMA Nº 013/13, de 14 de 
março de 2.013.
Lázara Maria Gomes Gazzetta, Secretária Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais, 
e em conformidade com o Artigo 133, inciso I, da Lei Municipal nº 4362/99, que disciplina o Código 
Ambiental do Município de Bauru, nomeia a Sra. GILDA MARIA SCALFI CARVALHO – Técnico 
de Administração da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para compor a Junta de Impugnação Fiscal, 
em substituição ao Sr. PAULO ANDRÉ ZUWICKER YAMAMURO, nomeado pela Portaria SEMMA 
Nº 013/13, de 14 de março de 2.013, sendo atribuída a mesma competência para julgar em primeira 
instância os processos administrativos relativos ao exercício do Poder de Policia.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Bauru, 26 de março de 2.015
LÁZARA MARIA GOMES GAZZETTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

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

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO (Recurso): 66411/2014
INTERESSADO: Luiz Vicente Filho
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, nº 18-49, Jardim Nasralla
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do Imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Processo: 14852/2015 – Auto de Infração Ambiental nº 049-B
Interessado: Giancarlo Ferreira da Silva

DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

NOTIFICAÇÃO 08/15
Em vistoria realizada no final da Rua Bernardino de Campos, q.37, foi constatado uma deposição de 
resíduos, e entre estes havia documentos pessoais em nome de KARIN REGINA MAIO. Portanto, fica esta 
notificada a providenciar a limpeza do local, apresentar provas fotográficas e o comprovante da destinação 
dos resíduos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da primeira publicação (26/03/15), sob pena de 
sanções administrativas cabíveis e Auto de Infração no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de acordo 
com a lei 9.605/98.

AUTO DE INFRAÇÃO 168/15
Depois de esgotadas todas as medidas administrativas conforme constam no Processo 38378/14, a empresa 
GUSTAVO PEDROZA DA SILVA recusa-se a efetuar o Licenciamento Ambiental / Renovação da Licença 
Ambiental, infringindo assim o disposto na Lei Federal 9605/1998, Artigo 60 - “Construir, reformar, 
ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras 
ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, 
ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. Portanto lavramos o presente Auto de 
Infração, impondo-lhe a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da 
primeira publicação (26/03/15).

AUTO DE INFRAÇÃO 22/14
Aos seis de janeiro de dois mil e quinze, na Rua Santo Antônio, 11-49, Vila São João da Boa Vista, foi 
constatado que a empresa ISRAEL PALMA, realizou o transporte de resíduos da construção civil sem 
convênio com a SEMMA, infringindo assim, o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, Artigo 40 - 
"Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil deverão ser conveniados para constar no cadastro 
específico na SEMMA, cabendo-lhes a atender as seguintes obrigações, sob pena de suspensão ou cassação 
cadastral, em caso de falta ou reincidência no descumprimento das obrigações do transportador, conforme 
aplicação das penalidades definidas neste Decreto". Portanto lavramos o presente Auto de Infração, 
impondo-lhe a multa de R$ 5000,00 (cinco mil reais).
Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da 
primeira publicação (26/03/15).

AUTO DE INFRAÇÃO 87/15
Aos onze de setembro de dois mil e quatorze, às 11h14, na Avenida Rizik Eid Gebara, q.1, Parque 
Giansante, foi constatado que o Senhor JOSÉ RODRIGUES DA SILVA receptou resíduos da construção 
civil sem a devida autorização, infringindo assim o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 41 - 
É terminantemente proibida a disposição de resíduos da construção civil em áreas não licenciadas, sendo os 
infratores sujeitos às penalidades previstas no Capítulo XV.  Portanto lavramos o presente Auto de Infração, 
impondo-lhe a multa de R$ 5000,00 (cinco mil reais).
Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da 
primeira publicação (26/03/15).

AUTO DE INFRAÇÃO 81/15
Aos vinte de novembro de dois mil e quatorze, às 16h, na Rua São Sebastião, Jardim da Grama, foi constatado 
que MARCOS CORNÉLIO DA SILVA realizou o transporte de resíduos sem possuir o convênio com a 
SEMMA, infringindo assim o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, Artigo 40 - "Os Transportadores 
de Resíduos da Construção Civil deverão ser conveniados para constar no cadastro específico na SEMMA, 
cabendo-lhes a atender as seguintes obrigações, sob pena de suspensão ou cassação cadastral, em caso 
de falta ou reincidência no descumprimento das obrigações do transportador, conforme aplicação das 
penalidades definidas neste Decreto". Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa 
de R$ 5000,00 (cinco mil reais).
Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da 
primeira publicação (26/03/15).

AUTO DE INFRAÇÃO 83/15
Aos vinte de novembro de dois mil e quatorze, às 16h, na Rua São Sebastião, Jardim da Grama, foi 
constatado que MARCOS CORNÉLIO DA SILVA transportou resíduos sem dispositivo de cobertura, 
infringindo assim o disposto, infringindo assim, o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 39, 
§ 6º, Inciso II – Os transportadores de resíduos da construção civil ficam obrigados a utilizar dispositivos 
de cobertura de carga em caçamba ou containers metálicos estacionários ou outros equipamentos de coleta, 
durante o transporte dos resíduos. Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de 
R$ 2500,00 (dois mil quinhentos reais).
Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da 
primeira publicação (26/03/15)
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AUTO DE INFRAÇÃO 84/15
Aos seis de janeiro de dois mil e quinze, as 13h42, na Rua Almeida Brandão, q.4, Vila Cardia, foi constatado 
que ANTÔNIO MASSONARO FILHO realizou o transporte de resíduos sem emissão de CTR, infringindo 
assim, o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 39, § 5º, Inciso II – fazer o deslocamento de 
resíduos sem o respectivo documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) quando transportarem 
mais de 01 m³ (um metro cúbico) ou 1,5 toneladas, de resíduos da construção civil. Portanto lavramos o 
presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 1175,00 (um mil cento e setenta e cinco reais).
Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da 
primeira publicação (26/03/15).

PROCESSOS QUE SERÃO ENCAMINHADOS À DÍVIDA ATIVA:

PROCESSO INTERESSADO AUTO DE INFRAÇÃO
21432/2005 E. D. VALDOSKI IZIDORO OFICINA ME 26/15
42806/2007 CASA AGRÍCOLA DE BAURU LTDA ME 72/15
36291/14 CAMARGO & OSHIMA HOTEL LTDA ME 69/15

23314/2006 CLAUDIA RAMOS TIRITAN MARCONE BAURU ME 93/15
47811/2007 ANDRÉ LUIZ BOLSOLI MISSON ME 71/15
74744/2014 ANDERSON CRISTIANO GOIS 79/15
45765/2014 J. CARLOS DE SOUZA AÇOUGUE ME 105/15
384/2006 FLORÊNCIO & FLORÊNCIO DE BAUU LTDA ME 101/15

71960/2014 J. L. N. RIBEIRO LOCAÇÕES ME 196/15
523352007 ADRIANO DA COSTA GAINEZI ME 109/15

Secretaria de Planejamento
Antonio Grillo Neto

Secretário
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. 

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº42/2015
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze às dez  horas ,  à  Rua Rio Branco, nº 32-06, no Jd. 
Paulista,  verificando que a empresa XCENTER COM. DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA,   
mesmo após ciência dada através da notificação nº 7468 (24/01/13), de que deveria apresentar a Licença 
de Uso e Ocupação do Solo referente a atividade de “COMÉRCIO DE EUIP. DE INFORMÁTICA”, 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 ). Recusou-se a assinar  e receber

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº45/2015
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze as quatorze  horas ,  à Rua Inconfidência, nº 6-8, no 
Centro,  verificando que a empresa L. G. CASTRO E SILVA VEÍCULOS LTDA ,   mesmo após ciência 
dada através da notificação nº 11021(21/08/14), de que deveria apresentar a Licença de Uso e Ocupação 
do Solo referente a atividade de “ESTACIONAMENTO E VENDA 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 ). Recusou-se a assinar  e receber

COMUNICADO
Comunicamos através do processo  nº5880/2014 a empresa estabelecida à FÁBRICA DE CONSERVAS 
PORCO DE OURO LTDA ME, Rua Felicio Atala, n 5-8, Jd. Florida foi vistoriada,    conforme a solicitação 

feita   e constatado que a empresa encontra-se licenciada perante ao município..
Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que  as demais providências e penalidades serão 
adotadas dentro das legislações municipais vigentes.

COMUNICADO
Comunicamos através do processo  nº61515/2014, o Sr. Marcio Adriano Moço, o indeferimento 
da solicitação de transferência do trayler de local, considerando que a administração nomeou uma 
comissão para estudos da alteração da Legislação existente, visando promover a acessibilidade mediante 
deslocamento ou readequação dos mesmo, nos passeios, praças, e outros logradouros públicos, bem como 
outros critérios para concessão das emissões, portanto, até a conclusão e aprovação do mesmo, não será 
possível a concessão de permissões e transferências. 

COMUNICADO
Comunicamos através do processo nº 64930/2014, a Sr. Alessandro Gomes Vieira, o indeferimento do 
prazo de mais 90 (noventa), dias concedendo apenas 30 (trinta), para apresentar a licença para Uso e 
Ocupação do Solo mediante o cadastro em VRE, notificação nº 10904/2014, para a atividade de “BAR” 
desenvolvida. Devendo atender os demais itens de imediato.

COMUNICADO
Comunicamos através do processo n 61080/2014, a empresa Juraci dos Santos ME, que a solicitação 
realizada sob o protocolo do Sistema Integrado de Licenciamento n º 321217.2014-17, requerido través 
da internet, encontra-se indeferido por preenchimento incorreto/incompleto. Devendo apresentar a Licença 
(VRE) no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de AUTUAÇÃO e demais sansões administrativas cabíveis.

COMUNICADO
Comunicamos através do processo nº 871/2015, à Jandreice & Jandreice LTDA ME, o deferimento do 
prazo de mais 60 (sessenta), dias  para apresentar a licença para Uso e Ocupação do Solo mediante o 
cadastro em VRE, notificação nº 13543/2014, para a atividade de “BAR E LANCHONETE” desenvolvida. 
Devendo atender os demais itens de imediato, sob pena de AUTUAÇÃO e demais sansões cabíveis.

ERRATA 
ONDE SE LÊ

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº01/2015
Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze às dezoito  horas ,  à Rua Rio Branco QT, n 20 , no 
bairro Vila Noemy,  verificando que o senhor LUCILIO ALVES VIEIRA, está trabalhando como ambulante 
(CHURRASQUINHO), no endereço citado acima, sem autorização da Prefeitura Municipal, e que não 
poderia exercer tal atividade de “venda de churrasco”,no local.  Infringindo assim, o disposto no ART  27º 
, INCISI VII, dando cumprimento ao artigo 35º, INCISO II “E”  da Lei 4634/01,  lavramos o presente auto 
de infração, impondo-lhe a multa de R$ 1.545,45  (um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos) 

LEIA-SE
AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº01/2015

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze às dezoito  horas ,  à Rua Rio Branco QT, n 20 
, no bairro Vila Noemy,  verificando que o senhor LUCILIO ALVES VIEIRA, mesmo após ciência da 
notificação nº 13541 (12/12/14), de que não poderia exercer tal atividade, está trabalhando como ambulante 
(CHURRASQUINHO), no endereço citado acima, sem autorização da Prefeitura Municipal, e que não 
poderia exercer tal atividade de “venda de churrasco”,no local.  Infringindo assim, o disposto no ART  27º 
, INCISI VII, dando cumprimento ao artigo 35º, INCISO II “E”  da Lei 4634/01,  lavramos o presente auto 
de infração, impondo-lhe a multa de R$ 1.545,45  (um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos) 

COMUNICADO
Comunicamos através do processo n55371/2014, a empresa F K Ciafreis & Cia LTDA    que reinteramos  
o indeferimento da solicitação de cancelamento do auto nº 133/2014, referente a não apresentação da  
Licença de Uso e Ocupação do Solo, referente a atividade de “ESCOLA”. 

AUTO DE INSPEÇÃO/ADVERTÊNCIA Nº 663/15
Fica advertida sob nº 663/15, nos termos da Lei 3896/95, em 21/02/15, às 23:30 h, a empresa Isabela Ruana 
Neves,  à Rua Antonio dos Reis,   nº 12-65, Vila Brunhari , Bauru/SP, tendo em vista que os níveis de ruído 
produzidos pela atividade de música neste estabelecimento estão acima do permitido, estando, portanto, 
advertido e notificado de que se não houver uma adequação e for constatada novamente a irregularidade, 
estará sujeito a multas e interdição da atividade. (Responsável recusou-se a assinar e a receber)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos, para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento deste, a empresa JOSÉ 
HUMBERTO DA CUNHA ME, processo nº 35030/2013, apresente a Licença para Uso e Ocupação do Solo 
mediante o cadastro em VRE, notificação nº 5618/2013,  para a atividade de “COMÉRCIO DE CARNES” 
desenvolvida, sob pena de AUTUAÇÃO  e demais sansões administrativas cabíveis.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11938
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, à RUA PEDRO SANTOS SILVA (4/3050/037), 
qt. 2, JD YVONE, verificando que, a Senhora FERNANDA STESKI DE OLIVEIRA, mesmo após ciência, 
dada através do Ofício nº 1656/12, de que deveria providenciar a construção do passeio público, no imóvel 
citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 
1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido 
por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 12286
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às 11:15 Hs., à RUA PROFª. LUZIA PERES 
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REGO (3/0695/012), PARQUE PAULISTA, verificando que, o(a) Senhor(a) YOSHIMASA OURA, mesmo 
após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 – Nº 1155/14, de que deveria providenciar a construção do 
passeio público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais 
e trinta e dois centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 12287
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às 11:15 Hs., à RUA PROFª. LUZIA PERES 
REGO (3/0695/013), PARQUE PAULISTA, verificando que, o(a) Senhor(a) YOSHIMASA OURA, mesmo 
após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 – Nº 1156/14, de que deveria providenciar a construção do 
passeio público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais 
e trinta e dois centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 12272
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 15:00 Hs., à RUA ALCINDO PLETI 
(2/3022/012), PARQUE DAS NAÇÕES, verificando que, o Senhor ODAIR DA COSTA SEVILHANO, 
mesmo após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 – Nº 257/14, de que deveria providenciar 
a construção do passeio público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na 
infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) 
da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 2902/14, a Sra. AMELIA M MIYAUCHI, AVENIDA 
RODRIGUES ALVES, 25-26, VILA CARDIA, BAURU - SP, 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 AV. RODRIGUES ALVES, 25-26, VL CARDIA, cadastrado na P.M.B. 
3/0301/016, 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 providências até o prazo 
estipulado, implicará a 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 2846/14, o Sr. ARTHUR RODRIGUES FILHO, AVENIDA 
RODRIGUES ALVES, 17-64, VILA BONFIM, BAURU - SP, 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 AVENIDA RODRIGUES ALVES, 17-64, VILA BONFIM, cadastrado na 
P.M.B. 3/0316/006, 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 providências até o 
prazo estipulado, implicará a 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). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 2926/14, o Senhor THEODOSIO PIRES PEREIRA SILVA, 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 21-08, VILA CARDIA, BAURU - SP, 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 AV. RODRIGUES ALVES, 21-08, VL CARDIA, cadastrado na 
P.M.B. 3/0308/001, 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 providências até o 
prazo estipulado, implicará a 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).    (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 39/15, a empresa SALVADOR FILARDI EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RUA S. SEBASTIÃO, 08-80, JD DA GRAMA, 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 FRANCISCO RAIMUNDO 
DE CARVALHO, V INDUSTRIAL, cadastrado na P.M.B. 4/0664/019, onde consta essa empresa 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 providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do artigo 15 da 
citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais 
e trinta e dois centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 121/15, o Senhor MARCOS RODRIGUES FERRAZ, CAIXA 
POSTAL 439, BAURU - SP, 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 
GILBERTO BARRETO FINAZZI, QT. 3, JD SOLANGE, cadastrado na P.M.B. 5/1013/001, 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 providências até o prazo estipulado, implicará 
a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 
(seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).    (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 122/15, o Senhor MARCOS RODRIGUES FERRAZ, CAIXA 
POSTAL 439, BAURU - SP, 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 ALFEU 
CARIOLA, QT. 3, JD SOLANGE, cadastrado na P.M.B. 5/1013/010, 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 providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da 
citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais 
e trinta e dois centavos).    (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 494/14, o Senhor PEDRO LOPES BARBOSA, RUA BALTAZAR 
BATISTA, 07-21, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, 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 (remoção 
do degrau), referente ao imóvel situado a RUA BALTAZAR BATISTA, VILA SÃO PAULO, cadastrado na 
P.M.B. 4/3084/002, 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 providências até o 
prazo estipulado, implicará a 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).    (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 493/14, a Senhora ANTONIA SINHANA LIRA, ALAMEDA 
EMATITE, 05-45, PARQUE STA. EDWIRGES, BAURU - SP, 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 BALTAZAR BATISTA, QT 7, VILA SÃO PAULO, cadastrado na 
P.M.B. 4/3084/006, 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 providências até o 
prazo estipulado, implicará a 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).    (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 492/14, a Senhora MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA, 
RUA BALTAZAR BATISTA, 07-35, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, 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 BALTAZAR BATISTA, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 
4/3084/005, 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 providências até o prazo 
estipulado, implicará a 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).    (Recebido por AR)
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NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 491/14, a Senhora LAZARA DA SILVA, RUA BALTAZAR 
BATISTA, 07-25, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, 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 BALTAZAR BATISTA, 7-25, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 4/3084/004, 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 providências até o prazo estipulado, implicará a 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).    (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 496/14, a empresa TRANSPORTADORA SULIMPAR LTDA, RUA 
BALTAZAR BATISTA, 07-65, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, 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 
BALTAZAR BATISTA, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 4/3084/007, onde essa empresa 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 providências até o prazo estipulado, implicará a 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).    (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 495/14, o Senhor PEDRO LOPES BARBOSA, RUA BALTAZAR 
BATISTA, 07-21, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, 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 BALTAZAR BATISTA, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 4/3084/001, 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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3074/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA 
CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, 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 MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1053/014, 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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3075/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA 
CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos 
no Artigo 14 da Lei Municipal nº 5825/09 “O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente 
pela Secretaria Municipal de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam 
garagens ou áreas para estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a 
distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro metros 
e cinquenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que esta. § 3º 
Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando a mesma tiver 
dimensão igual ou superior a 10 (dez) metros, excetuando-se as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento 
não será autorizado.§ 4º Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas 
deverão ser reerguidas.”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, seja 
providenciado o reerguimento das guias, no imóvel situado a RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS, 
N GEISEL, cadastrado na P.M.B. 3/1053/014, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face ao exposto, informamos que caso não adote 
providências até o prazo estipulado, implicará a 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).   (Recebido por 
AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3076/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA 
CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, 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 BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 
3/1053/016, 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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3079/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA 
CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, 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 MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1053/010, 
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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3080/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA 
CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, 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 MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1053/011, 
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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3081/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA 
CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, 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 MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1053/012, 
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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3082/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA 
CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, 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 MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1053/013, 
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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3083/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA 
CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, 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 MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1053/014, 
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 
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Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3084/14, a Senhora THAIS BRISOLLA CONVERSANI CARRER, 
RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, 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 MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1054/010, 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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3085/14, a Senhora THAIS BRISOLLA CONVERSANI CARRER, 
RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, 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 MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1054/011, 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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3078/14, o Senhor AMERICO CASIMIRO MANAIA, RUA MARIA 
DA GRAÇA BUENO MARTINS, 03-40, JD CAROLINA, BAURU - SP, 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 MAL. DEODORO, 5-28, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1054/009, 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 providências 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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 27/15, o Senhor JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES, RUA DOS 
GONÇALVES, 28, JD MONTE ALEGRE, CAMPO GRANDE - MS, 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 AVENIDA RIZIK EID GEBARA, CHACARA SÃO JOÃO, cadastrado na P.M.B. 4/3003/001, 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 providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação 
do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 28/15, o Senhor JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES, RUA DOS 
GONÇALVES, 28, JD MONTE ALEGRE, CAMPO GRANDE - MS, 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 AVENIDA RIZIK EID GEBARA, CHACARA SÃO JOÃO, cadastrado na P.M.B. 4/3003/035, 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 providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação 
do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 29/15, o Senhor JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES, RUA DOS 
GONÇALVES, 28, JD MONTE ALEGRE, CAMPO GRANDE - MS, 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 AVENIDA RIZIK EID GEBARA, CHACARA SÃO JOÃO, cadastrado na P.M.B. 4/3003/036, 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 providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação 
do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 31/15, o Senhor JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES, RUA DOS 
GONÇALVES, 28, JD MONTE ALEGRE, CAMPO GRANDE - MS, 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 AVENIDA RIZIK EID GEBARA, CHACARA SÃO JOÃO, cadastrado na P.M.B. 4/3003/038, 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 providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação 
do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 32/15, o Senhor JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES, RUA DOS 
GONÇALVES, 28, JD MONTE ALEGRE, CAMPO GRANDE - MS, 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 AVENIDA RIZIK EID GEBARA, CHACARA SÃO JOÃO, cadastrado na P.M.B. 4/3003/039, 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 providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação 
do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 34/15, o Senhor JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES, RUA DOS 
GONÇALVES, 28, JD MONTE ALEGRE, CAMPO GRANDE - MS, 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 AVENIDA RIZIK EID GEBARA, CHACARA SÃO JOÃO, cadastrado na P.M.B. 4/3003/041, 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 providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação 
do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 36/15, o Senhor JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES, RUA DOS 
GONÇALVES, 28, JD MONTE ALEGRE, CAMPO GRANDE - MS, 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 AVENIDA RIZIK EID GEBARA, CHACARA SÃO JOÃO, cadastrado na P.M.B. 4/3003/043, 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 providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação 
do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 2903/14, a Sra. AMELIA M MIYAUCHI, AVENIDA RODRIGUES 
ALVES, 25-26, VILA CARDIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 14 da Lei Municipal 
nº 5825/09 “O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela Secretaria Municipal de 
Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam garagens ou áreas para 
estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a distância do recuo, da testada 
do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), 
não se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que esta. § 3º Só será autorizado o 
rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando a mesma tiver dimensão igual ou 
superior a 10 (dez) metros, excetuando-se as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento não será autorizado 
.§ 4º Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas deverão ser 
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reerguidas.”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, seja providenciado 
o reerguimento das guias ou apresente autorização para o rebaixamento, no imóvel situado a AV. RODRIGUES 
ALVES, 25-67, VL CARDIA, cadastrado na P.M.B. 3/0301/016, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face ao exposto, informamos que caso 
não adote providências até o prazo estipulado, implicará a 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).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3168/14, o Sr. WILLIAM NEDER ABO ARRAGE, AVENIDA 
GETULIO VARGAS, 18-06, JD EUROPA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 14 da Lei 
Municipal nº 5825/09 “O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela Secretaria Municipal 
de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam garagens ou áreas para 
estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a distância do recuo, da testada 
do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), não 
se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que esta. § 3º Só será autorizado o rebaixamento 
de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando a mesma tiver dimensão igual ou superior a 10 (dez) 
metros, excetuando-se as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento não será autorizado.§ 4º Nos locais que 
não atendam as condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas deverão ser reerguidas.”, para que no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, seja providenciado o reerguimento das guias 
ou apresente autorização para o rebaixamento, no imóvel situado a AVENIDA GETULIO VARGAS, 18-06, JD 
EUROPA, cadastrado na P.M.B. 2/0564/001, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa 
de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até 
o prazo estipulado, implicará a 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).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 2371/82; Lei 1929/75 – Nº 04/15, a Senhora ANTONIA SANTOS SILVA LUCINIO, 
AV. LAEMERTE GARCIA DOS SANTOS, 380, CENTRO, IACANGA – SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 2371/82 (“A execução de projetos de construção, reforma ou ampliação de edifícios 
e de instalações complementar dependerá sempre de aprovação pela Prefeitura, consoante as disposições dos 
Títulos seguintes, obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.”), e no Artigo 248º da Lei 
Municipal nº 1929/75(“Nenhuma construção, reconstrução, reforma, demolição ou obra de qualquer natureza 
poderá ser iniciada sem prévio pedido de licença à Prefeitura e pagamento da taxa devida.”), informamos 
que estamos NOTIFICANDO Vossa Senhoria, bem como qualquer responsável legal, para que no prazo de 
10 (dez) dias, contados da publicação desta notificação, apresente o PROJETO APROVADO, de toda área 
construída, referente no imóvel situado a RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS, 09-39, J AZEVEDO, 
cadastro Municipal 3/0953/010, onde figura como responsável o presente notificado. O não atendimento desta 
determinação explícita implicará a aplicação da penalidade de multa, conforme determina o Artigo 109º da Lei 
1929/75, no valor de R$ 746,76 (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos). (AR não recebido)

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 438/14, o Sr. MARCELO PEREIRA, RUA CARLOS ALOIA, 3-22, QUINTA BELA 
OLINDA  BAURU /SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 13604/14, o local em questão foi 
vistoriado em 10/06/14 pela Divisão de Vigilância Ambiental, do Departamento de Saúde Coletiva, e constatado 
que: o número do imóvel citado não existe na quadra 3, tanto no lado par quanto ímpar; o bairro Quinta da Bela 
Olinda não possui rede pública coletora de esgoto, mas sim sistema de fossa e tanto o descarte da água de piscina 
como do tanque, ou máquina de lavar roupas, deste bairro são feitos diretamente nas vias públicas. Informamos 
que novas solicitações de vistoria deverão ser feitas através da Secretaria de Saúde. (Não localizado).

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 518/14, o Sr. BRUNO MARQUES LAVADO, RUA SERGIO MALHEIROS, 
2-62, PQ HIPODROMO, BAURU  SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 41.937/14, o local em 
questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização em 09/09/14, notificado o responsável para apresentação de 
Projeto aprovado, sendo constatado que se trata de imóvel particular, situação da qual não temos uma legislação 
específica, assim, caso não haja um entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações podem ser 
requeridos através do Poder Judiciário (Justiça Comum). (Não localizado).

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 10/15, o Sr. RUBENS FERNANDES, R. BEIRUTH 7-22, VL SEABRA, BAURU  
SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 69.501/14, o local em questão foi vistoriado pela Divisão 
de Fiscalização, sendo constatado que se trata de imóvel particular sem nenhum tipo de construção, situação 
da qual não temos uma legislação específica, assim, caso não haja um entendimento entre os proprietários, os 
reparos e indenizações podem ser requeridos através do Poder Judiciário (Justiça Comum). (Não localizado).

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 29/15, a Sra. WALZIRA HELENA SENGER, RUA EZEQUIEL RAMOS, 9-45, 
CHACARA DAS FLORES, BAURU – SP, do DEFERIMENTO do cancelamento da notificação nº 72/14, lei 
2371/82, e da solicitação de prazo para a notificação 3061/14, lei 5825/09, solicitado no processo em epígrafe, 
porém fica INDEFERIDA a prorrogação de prazo referente notificação nº 3062/14, lei 5825/09, devendo 
providenciar a desobstrução do passeio público. (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº 12.042 (17/03/15), o Senhor DANILO JOSE DOS SANTOS, para que no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da publicação desta NOTIFICAÇÃO, apresente o projeto de ampliação (Lei 2371/82 art. 17 e 
1929/75 art. 462) e retire material, objeto, entulho e/ou mobiliário de qualquer natureza em local público (Lei 
5825/09 art. 5), do imóvel situado à RUA PONCIANO FERREIRA DE MENEZES, 07-55, JD PANORAMA 
(2/0826/004). (Recusou-se a receber e assinar).

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

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

Fernando Barbosa Bilharinho, matricula 25777, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Perito Medico, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na cidade de 
Bauru - SP.. Ato Decisório nº 08/2015. 
Acumulação legal.

Regina Rodrigues Rocha, matricula 27827, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria de Estado da Saúde - Instituto 
Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 09/2015. 
Acumulação legal.

Fernando Toledo de Oliveira, matricula 32101, cargo de Especialista em Saúde/Cirurgião Dentista, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Dentista, junto ao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente/
Fundação Casa, na cidade de Iaras - SP e Bauru - SP.. Ato Decisório nº 10/2015. 
Acumulação legal.

Marcelo Pesce Gomes da Costa, matricula 16556, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - Centro de 
Progressão Penitenciária, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 11/2015. 
Acumulação legal.

José Moyses Auada Neto, matricula 26003, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Marilia - SP.. Ato Decisório nº 12/2015.
Acumulação legal.

João Sergio Carneiro, matricula 25396, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal de 
Bauru com o cargo de Medico Legista, junto a Secretaria da Segurança Pública - Núcleo de Perícias Médico Legais, na 
cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 13/2015. 
Acumulação legal.

Aron Wajngarten, matricula 22551, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal de 
Bauru com o cargo de Medico Legista, junto a Secretaria da Segurança Pública - Núcleo de Perícias Médico Legais, na 
cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 14/2015. 
Acumulação legal.

Alexandre Gonçalves dos Santos, matricula 25206, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico Perito, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na cidade de 
Bauru - SP.. Ato Decisório nº 15/2015. 
Acumulação legal.

Alberto Segalla Junior, matricula 29489, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria de Gestão Publica - Instituto de Assistencia Medica ao Servidor 
Publico Estadual - IAMSPE atuando junto ao CEAMA, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 16/2015. 
Acumulação legal.

Lucilene Sanches Cirilo da Cunha, matricula 30933, cargo de Especialista em saúde/Cirurgião Dentista, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Agudos - 
SP.. Ato Decisório nº 17/2015. Acumulação legal.

Patricia Aparecida de Godoy Scarcella, matricula 28616, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de 
Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem mat. 32222, 
junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 18/2015. 
Acumulação legal.

Soraya Milleo Bonfante, matricula 31094, cargo de Especialista em Saúde/Cirurgião Dentista, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Pederneiras - SP.. 
Ato Decisório nº 19/2015. 
Acumulação legal.

Francine Saltão Rufino Costa e Silva, matricula 31182, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico Perito, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na 
cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 20/2015.
Acumulação legal.

Marco Antonio Guerreiro, matricula 24554, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Vera Cruz - SP.. Ato Decisório 
nº 21/2015.
Acumulação legal.

Geraldo Henrique Soares da Silva, matricula 25935, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao UNESP - Câmpus de Botucatu - Faculdade de Medicina, na cidade 
de Botucatu - SP.. Ato Decisório nº 22/2015. 
Acumulação legal.

Sergio Yutaka Sato, matricula 16181, cargo de Especialista em Saúde Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico Psiquiatra, junto a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - Centro de 
Progressão Penitenciária, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 23/2015. 
Acumulação legal.

Jean Pierre Nogueira, matricula 29479, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Agudos - SP.. Ato Decisório nº 24/2015.
Acumulação legal.

Julio Cesar Vidotto, matricula 32175, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria de Gestão Publica - Instituto de Assistencia Medica ao Servidor 
Publico Estadual - IAMSPE atuando junto ao CEAMA, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 25/2015. 
Acumulação legal.
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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
“Capacitação e Avaliação Urológica”

Público Alvo: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde.
Data: 15/04/2015
Horário: Das 8:00hs às 11:00hs
Local: Auditório do Departamento de Saúde Coletiva - DSC
Palestrante: Dr. Roberto Marins

Inscrições:

-Até as 16h00min do dia 14/04/2015.
-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 62/2015
 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
32.823  Talita de Azevedo coelho Furquim Pereira  ES/Enfermeiro
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, 16 de março de 2015
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE:  24/03/2015  a  25/03/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
10133/09 LEOPOLDO & RIBEIRO LTDA ME
13121/10 LEOPOLDO & RIBEIRO LTDA ME
43841/11 LEOPOLDO & RIBEIRO LTDA ME
23438/11 LEOPOLDO & RIBEIRO LTDA ME
33544/13 JULIO FIRMINO VIEIRA – ME
35820/13 JULIO FIRMINO VIEIRA – ME
71099/13 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
53108/10 ALAIDE APARECIDA FAGIAN
26232/13 ALAIDE APARECIDA FAGIAN
51364/14 ANA PAULA BAGNOL LOPES BAURU – EPP
66739/12 J. C.  SAUDINO – ME
61570/12 J.C.  SAUDINO GERIATRIA – ME
7510/15 MIRIAM DE MORAIS ARAUJO DE LIMA  60176130144
10571/15 MIRIAM DE MORAIS ARAUJO DE LIMA  60176130144
10572/15 MIRIAM DE MORAIS ARAUJO DE LIMA  60176130144

54385/11 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU – UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO

10004/07 PEDRO GERALDO HORTENSE
3206/08 FERNANDO OKINO

2798/07 ASTOLFI E ASTOLFI DOCERIA LTDA – EPP
RCP  ESTACIONAMENTO LTDA

22785/07 ASTOLFI E ASTOLFI DOCERIA LTDA – EPP
RCP  ESTACIONAMENTO LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
17255/15 YOGOPOINT COMÉRCIO DE SOBREMESAS LTDA – EPP 037956/C-1
17266/15 YOGOPOINT COMÉRCIO DE SOBREMESAS LTDA – EPP 037955/C-1
18120/15 M. A.  DOS SANTOS OBRAS – EPP 037957/C-1
18121/15 M. A.  DOS SANTOS OBRAS – EPP 037958/C-1
18196/15 CARDIO CLINICA TERRA LTDA 032327/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
16060/15 FRIGIDEIRA DE OURO RESTAURANTE LTDA – ME 90 037733/C-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
16062/15 FRIGIDEIRA DE OURO RESTAURANTE LTDA – ME 45 028602/E-1

DEFERIDA SOLICITAÇÃO DE ASSENTAMENTO DIGITAL DE DADOS DOS 
PROCEDIMENTOS  RADIOLÓGICOS :
PROCESSO INTERESSADO
57981/13 HOSPITAL  DE REABILITAÇÃO DE  ANOMALIAS  CRANIOFACIAIS - USP

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
2483/15 FAVINHO DE MEL  S/C  LTDA 11625/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
55928/14 LUIS ANTONIO VIEIRA 20 17031/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
69140/12 REGINA CAVALCANTE DE ANDRADE ME 9816/E-1

RECURSO  DE  AUTO  DE IMPOSIÇÃO  DE PENALIDADE   DE MULTA  Nº 148  DATADO 
09/02/15 INDEFERIDO, POR JÁ TER SIDO JULGADO E PUBLICADO EM D.O. DIA 11/12/14 
PAG. 91 O DEFERIMENTO DO MESMO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
51364/14 ANA PAULA BAGNOL LOPES BAURU – EPP 17076/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
51364/14 ANA PAULA BAGNOL LOPES BAURU – EPP 17076/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE

48129/12 PIZZARIA E RESTAURANTE  MAMMA  MIA  DE BAURU 
LTDA - ME 5828/E-1

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 2403/10
INTERESSADO MARCIA CRISTINA GASPARINI BORBA
ATIVIDADE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
ENDEREÇO (DE) RUA SETE DE SETEMBRO, 3-58 – CENTRO – BAURU/SP
ENDEREÇO (PARA) RUA MACHADO DE ASSIS, 5-45 – VL. SANTA CLARA – BAURU/SP

AUTORIZAÇÃO VS 01/15

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, MEIRE BELCHIOR PRANUVI, 
COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO FOI AUTORIZADO A 
REALIZAR O ASSENTAMENTO DE DADOS DOS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS E DE 
FLUOROSCOPIA, REALIZADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO.

PROCESSO 57981/13

RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE REABILITAÇÃO  DE  ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - 
USP

ENDEREÇO RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20
BAIRRO  VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA
CNPJ 63.025.530/0082-70
RESPONSÁVEL
TÉCNICO HILTON COIMBRA BORGO

CRM/SP 27.827

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 056/15 - Processo n.º 70.705/14 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 017/15 – Tipo: MENOR 
PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE 5.220 KG DE MARGARINA SEM LEITE E 2.192 KG. DE GELÉIA DE 
UVA, devidamente especificado no Anexo I do edital – Interessadas: Secretaria da Educação, Bem 
Estar Social e Depto. de Água e Esgoto de Bauru. Data do Recebimento das propostas: 10/04/2015 
até as 09h. Abertura da Sessão: 10/04/2015 às 09h. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/04/2015 
às 10h30. Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Treze de Maio, 16-59 - Vl. Noemy – CEP. 
17014-450, horário das 08h às 12h e 13h às 17h e fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível 
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, poderá ser acessado também através do site 
www.licitacoes-e.com.br, ID: 578903, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados. Bauru, 25/03/15 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações-
SME.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU – Edital nº 104/15 – CHAMADA PÚBLICA nº 002/15 – Processo nº 2.743/15 – Objeto: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar – 25.000 kg de molho de tomate refogado, 
25.000 fr de óleo vegetal, para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/09 
e Resolução nº. 26 do FNDE, de 17/06/13. – Interessada: Secretaria da Educação. Os Grupos Formais 
deverão apresentar o ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO / PROJETO DE VENDA E AMOSTRAS 
até às 12h do dia 15/04/2015, na Divisão de Compras e Licitações da Educação, situada na R. Treze de 
Maio, 16-59 - Vl. Noemy - CEP 17.014-450. A SESSÃO PÚBLICA acontecerá às 14h do dia 15/04/2015, 
no Departamento de Alimentação Escolar, situado na Av. Engº Helio Police, s/nº (esquina com Av. 
Rodrigues Alves) - Jd. Redentor. O Edital poderá ser retirado junto à Div. de Compras e Licitações, até o 
dia 14/04/15. Informações através dos fones: (14)3214-3307/3214-4744 ou pelo site www.bauru.sp.gov.
br, a partir da primeira publicação do presente. Bauru, 25/03/15 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de 
Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 329/2014 - Processo nº 24.437/2014 - Modalidade: 
Pregão Presencial nº 128/2014 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL), SENDO: 2649 (DOIS MIL 
SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE) DIÁRIAS PARA QUARTO INDIVIDUAL E 2765(DOIS 
MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO) DIÁRIAS PARA QUARTO DUPLO - Interessados: 
Gabinete, Administração, Educação, Saúde, Obras, Finanças, Sebes, Semel, Cultura, Sear, Agricultura 
e Desenvolvimento. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento 
e a classificação e Adjudicação havidos foram devidamente homologado em 20/03/2015 pelo Prefeito 
Municipal à empresa abaixo:
LOTE 01 – DIÁRIAS DE HOTEL – QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO
EMPRESA: KHALIL OBEID & CIA LTDA

Item QUANT. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
V a l o r 
Unit.

Valor total

1 2.649

Diárias com Serviço de café da manhã: 
Apartamento Individual com banheiro, mobília, 
Climatização (refrigeração/ventilação forçada/
calefação) adequada, Minirrefrigerador, mesa 
de trabalho, Televisão com Canais de TV por 
assinatura, Acesso à internet nas áreas sociais e 
nas UH e telefone em 100% das UH, Sala de estar 
com televisão, Restaurante, Área de estacionamento 
coberto, portas e janelas antirruído. O hotel deverá 
disponibilizar serviço de lavanderia, Troca de roupas 
de cama em dias alternados e Troca de roupas de 
banho diariamente.

R$ 102,00 R$ 270.198,00

2 2.765

Diárias com Serviço de café da manhã: 
Apartamento Duplo com banheiro, mobília, 
Climatização (refrigeração/ventilação forçada/
calefação) adequada, Minirrefrigerador, mesa 
de trabalho, Televisão com Canais de TV por 
assinatura, Acesso à internet nas áreas sociais e nas 
UH e telefone em 100% das UH, Sala de estar com 
televisão, Restaurante e Área de estacionamento 
coberto, portas e janelas antirruído. O hotel deverá 
disponibilizar serviço de lavanderia, Troca de roupas 
de cama em dias alternados e Troca de roupas de 
banho diariamente.

R$ 116,92 R$ 323.283,80

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 593.481,80

Bauru, 25/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 037/15 – Processo n.º 66.175/14 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/15 – Do Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE 01 (UM) OXIMETRO E 01 (UM) MEDIDOR DE PH (PHMETRO) PARA AQUÁRIOS DO 
ZOOLOGICO – Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Data do Recebimento das 
propostas: 09/04/2015 até as 09h. Abertura da Sessão: 09/04/2015 as 09h. INICIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS: 09/04/2015 às 10h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, 
sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 02 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1062 ou 
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br 
– ID 578915 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 25/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

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

NOTIFICAÇÃO DE DECLASSIFICAÇÃO - Edital nº 545/2014 - Processo n.º 38.408/2014 
– Modalidade: Tomada de Preços n.º 019/14 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, 
COM A TROCA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) DOS TANQUES E COMPLEMENTOS, 
BOMBAS, FILTROS, RESPIROS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E 
AUTOMOÇÃO, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VAZAMENTOS, SISTEMA SEPARADOR DE 
ÁGUA E ÓLEO, DEMOLIÇÃO E CONCRETAGEM DA PISTA COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
DRENAGEM OLEOSA E DE EFLUENTES, local: Rua Aparecida, 9-1 – Setor 04 – Quadra 613 – Lote 43 
– Jardim Santana – Departamento de Apoio Operacional - Interessado:- – Secretaria Municipal de Obras. 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, analisando a planilha apresentada no processo em 
epígrafe, o parecer técnico da Arq. ª Pérola Mota Zanotto, da Secretaria Municipal de Obras, anexo à fl. 173 
e 174, dos autos RESOLVE: DESCLASSIFICAR a empresa: TECNOPOSTO COM. INST. EQUIP. 
POSTOS LTDA, por estar contrariando o subitem 12.1.4.1; do edital 545/2014 estando com alguns erros 
na elaboração da planilha da mesma conforme discriminados abaixo:
3 - Tanques e Complementos - item 3.3 Válvula de esfera Flutuante, valor total com BDI R$ 1.254,60 (um 
mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) não foi somado ao total do item 3;
5 - Filtros - item 5.1 Filtro Prensa com retorno automático 4.000 l/h, valor total com BDI R$ 16.728,00 
(dezesseis mil, setecentos e vinte e oito reais) não foi somado ao total do item 5;
11 – Concretagem da Pista - item 11.8 Armação de Aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm – Fornecimento / 
corte c/perda de 10% / Dobra / Colocação e 11.9 Armação de Aço CA-50 Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) 
– Fornecimento / Corte c/perda de 10% / Dobra / Colocação; existente na planilha (folhas 22 a 25) do 
processo licitatório, MAS AUSENTE da planilha apresentada pela empresa TECNOPOSTO COM. 
INST. EQUIP. POSTOS LTDA. 
Dessa maneira a planilha apresentada tem um valor total R$ 445.526,86 (Quatrocentos e quarenta e cinco 
mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) menor do que a somatório de todos os itens 
(R$ 463.509,46 quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos), além 
disso, os itens 11.8 e 11.9 não estão computados no valor total da obra, pois foram excluídos da proposta 
apresentada.  A Comissão Permanente de Licitação decidiu conceder o prazo de 08(oito) dias úteis para 
a licitante apresentar nova proposta e planilha correta contendo os itens acima mencionados, escoimada da 
causa que ensejou a sua desclassificação, nos termos do subitem 12.1.4.1.2 do edital 545/14 e art. 48, § 3º 
da Lei Federal nº 8666/93. 
Bauru, 25/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE DECLASSIFICAÇÃO - Edital nº 026/15 - Processo nº 69.546/14 – Modalidade: 
Convite nº 02/15 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) M² DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIO DE 3 MM 
PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO - Interessado: Secretaria Municipal de Cultura. A 
Comissão Permanente de Licitação, analisando as propostas apresentadas pelas empresas TEXSUL 
IMPERMEABILIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e ALABASTRO CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA – EPP decide: DESCLASSIFICAR, as mesmas por apresentarem preços 
acima dos praticados no mercado, estando com valores acima do valor de referencia (planilha de preços), 
contrariando o subitem 8.1.4.1.1, alínea “c” do edital 026/2015. A Comissão Permanente de Licitação 
decidiu conceder o prazo de 03(três) dias úteis para a licitante apresentar nova proposta, escoimada da 
causa que ensejou a desclassificação, nos termos do subitem 8.1.4.1.2 do edital 026/15 e art. 48, § 3º da Lei 
Federal nº 8666/93. Informamos que o preço global pesquisado é de R$ 12.833,33. 
Bauru, 25/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.
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RESULTADO DE LICITAÇÃO – COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – 
COHAB BAURU
PREGÃO  PRESENCIAL Nº 06/2015 -  MENOR PREÇO POR ITEM (PROCESSO INTERNO Nº 
2207, 31/10/2014), visando contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso e consultas de 
checagem de dados e identificações da pessoa física e jurídica.

Sessão realizada em 25/03/2015:  deserta. Não acudiram interessados.

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

HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

À vista do relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público em 23 de Março de 2015, contendo 
informações sobre sua realização, classificação dos candidatos e resultado final, HOMOLOGO o 
processo para o preenchimento de vagas no cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS 
E VEÍCULOS.
Bauru, 23 de Março de 2015.

GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA
PRESIDENTE DO DAE

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.

SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA 

INDEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO
309/2014 Cristiano Aparecido de Almeida
625/2014 Luciana Cristina Machado
710/2014 Ademir Feitoza
970/2014 Natalino Rodrigues Batista
1299/2014 Carla Alexssandra Nogueira
1601/2014 Eliane Aparecida Costa de Jesus
2135/2014 Lilian Vanessa Ximenes Malosti
3277/2014 Claudinei Deanin
3763/2014 Janaina Oliveira Rodrigues Lacerda
4191/2014 Claudio Francisco Gonçalves
5082/2014 Alexandre Augusto Bertulucci
710/2015 José Augusto Bacan

DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO
554/2014 Erso Ribeiro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo 6925/2014
Assunto: Ressarcimento de danos
Interessado: Kelly Cristina  Ritz de Moura
Decisão: Indeferido
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº 021/2015- DAE
Processo Administrativo nº 5859/2014-DAE
Pregão Eletrônico nº 150/2014-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Nunes Oliveira Máquinas e Ferramentas Ltda.
Assinatura: 04/03/2015
Objeto: Aquisição de: A) Lote 01 – Item 01: 02 (duas) peças de Chave de corrente para canos até 8" tipo 
"jacaré", uso em serviços pesados, com mordentes reversíveis em aço forjado duplo e comprimento 
mínimo de corrente: 1 m; capacidade mínima de torque da corrente 9 Kg. - Marca: Ridgid - Ref. 92680 e 
B) Lote 1 – Item 02: 02 (duas) peças Chave de corrente para canos até 12" tipo "jacaré", uso em serviços 
pesados com mordentes reversíveis em aço forjado duplo e comprimento mínimo de corrente: 1,4 m. 
capacidade mínima de torque da corrente 14 Kg. - Marca: Ridgid -  Ref. 92685.
Nota de Empenho Ordinário nº 412, de 04 de março de 2015
Valor do Contrato: R$21.290,00 (vinte e um mil duzentos e noventa reais).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal.

Contrato nº 022/2015-DAE
Processo Administrativo nº 4353/2014-DAE
Carta Convite nº 007/2014-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Eletro Técnica Araújo Ltda.
Assinatura: 04/03/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção de motores elétricos trifásicos, com 
fornecimento de peças e mão de obra. 
Nota de Empenho Ordinário nº 413, de 04 de março de 2015.
Valor do Contrato: R$7.907,00 (sete mil novecentos e sete reais).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Contrato nº 024/2015 - DAE
Processo Administrativo nº 7323/2014-DAE
Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, I, Lei nº 8666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Softgeo Tecnologia e Serviços Ltda. ME

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.
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Assinatura: 18/03/2015
Objeto: Prestação de serviço de atualização de licença de uso do produto MaxiCAD versão Corporativa para 
04 (quatro) usuários, incluindo evolução tecnológica e suporte por doze meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 213, de 30 de janeiro de 2015, 
Valor do Contrato: 10.000,00 (dez mil reais).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal.

2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 032/2013-DAE
Processo Administrativo nº 14693/2012
Pregão Presencial nº 016/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Dicopy Copiadora e Serviços Ltda.
Objeto: A) Prorrogação do prazo de vigência estabelecido no 1º Termo de Aditamento Contrato nº 
032/2013, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do seu vencimento, ou seja, 25/04/2015, sendo o seu 
término previsto para 25/04/2016, nos termos do artigo 57, inciso II, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e ulteriores 
alterações e B) O reajuste do valor, para 12 (doze) meses, dos serviços no percentual de 5,4336% 
(cinco inteiros e quatro mil, trezentos e trinta e seis décimos de milésimo por cento), passando de 
R$ 49.413,92 (quarenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos) para R$ 
52.098,87 (cinquenta e dois mil, noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), relativo à aplicação 
do IPCA (IBGE) acumulado no período de 18/04/2014 a 28/02/2015.
Assinatura: 13/03/2015
Nota de Empenho Ordinário nº 483, de 13 de março de 2015, no valor de R$ 52.098,87 (cinquenta e dois 
mil noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 1.003/2015 - 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 
Imbil Indústria e Manutenção de Bombas Ita Ltda. para reforma da segunda motobomba de recalque 
da Elevatória de Esgoto Fortunato Rocha Lima, desta Autarquia.
Valor Total: R$ 7.935,00 (Sete mil, novecentos e trinta e cinco reais).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
006/2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 4.812/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 146/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Arco de serra regulável, lâmina para arco de serra 
manual, cabo de madeira para enxada e picareta, caçamba metálica tipo balde, enxada em aço (tipo larga), 
sem cabo, pá de bico nº 3 sem cabo, picareta sem cabo, cavadeira articulada grande com cabo, caixa de 
ferramentas sanfonada com compartimentos, chave reta heavy duty modelo 10”, 12”, 14” e 18”, escareador 
para tubos PEAD – 20, 32 e 50 mm, estrangulador de vazão para tubos PEAD 20mm, tesoura corta tubo 
de PEAD 20 a 32 mm, grosa meia cana 10”, serra copo de aço rápido 4”com guia, disco de corte para aços 
e materiais ferrosos, disco de corte para tubos de amianto, carrinho de pedreiro, câmara de ar, mangueira 
transparente, corda de polipropileno, garrafão térmico para água, tela galvanizada para alambrado, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.   
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compromissária: J.Carlos Thomaz ME 
Lote 07 - Ítem 08:
Ítem 08 – 250 UN - PICARETA, SEM CABO
Peso 2500 +/-70 g (5 ½ lbs)
Dimensões: comprimento: 518 mm, largura: 47 mm, olho 65 x 40 mm (aproximado).
Utilização: Em trabalhos de construção civil
Material: Forjada em aço carbono SAE 1060/1070 com tratamento térmico
nas extremidades de 45 a 52 HRC.
Acabamento: Ponta esmerilhada polida, 500 mm (+/-) 5,0 mm. Com pintura
e proteção anticorrosivas e superfície uniforme no geral.
Normas: NBR 6006/80-Procedimento
Nota: A marca ou nome do fabricante deve ser gravada de forma visível e
indelével ( baixo relevo) 

Valor Unitário: R$ 24,80 Marca/Modelo: Tenace 
Lote 08 - Ítem 09:
Ítem 09 – 30 UN - CAVADEIRA  ARTICULADA GRANDE COM CABO
Utilizado para abrir alicerces e buracos para colocação de postes.
Com batente para evitar o choque entre a pá, garantindo maior segurança.
Cabos selecionados e encerados, com comprimento de 1,80 m. Lâmina resistente, com espessura de 2 mm, 
acabamento em  pintura epóxi preta.
Produzidas em aço SAE 1045.
Valor Unitário: R$ 43,66 Marca/Modelo: Ramada 
Lote 18 - Ítem 25:
Ítem 25 – 50 UN - CÂMARA DE AR para carrinho de pedreiro 3.50
Valor Unitário: R$ 13,78 Marca/Modelo: Wonder 
Lote 19 - Ítem 26:
Ítem 26 – 300 Metro - MANGUEIRA TRANSPARENTE, lisa, medindo 5/16”, para pedreiro.
Valor Unitário: R$ 0,79 Marca/Modelo: Mano-plast 
Lote 21 - Ítem 28: 
Ítem 28 – 120 UN - GARRAFÃO TÉRMICO PARA ÁGUA.
Com capacidade para 5 litros, com boca removível, rolha dosadora, copo multiuso e alça.
Valor Unitário: R$ 26,03 Marca/Modelo: Invicta 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 26/01/2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
014/2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 4.812/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 146/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Arco de serra regulável, lâmina para arco de serra 
manual, cabo de madeira para enxada e picareta, caçamba metálica tipo balde, enxada em aço (tipo larga), 
sem cabo, pá de bico nº 3 sem cabo, picareta sem cabo, cavadeira articulada grande com cabo, caixa de 
ferramentas sanfonada com compartimentos, chave reta heavy duty modelo 10”, 12”, 14” e 18”, escareador 
para tubos PEAD – 20, 32 e 50 mm, estrangulador de vazão para tubos PEAD 20mm, tesoura corta tubo 
de PEAD 20 a 32 mm, grosa meia cana 10”, serra copo de aço rápido 4”com guia, disco de corte para aços 
e materiais ferrosos, disco de corte para tubos de amianto, carrinho de pedreiro, câmara de ar, mangueira 
transparente, corda de polipropileno, garrafão térmico para água, tela galvanizada para alambrado, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.   
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Minas Ferramentas LTDA.
Lote 17 - Ítem 24:
Ítem 24 –  50 UN - CARRINHO DE PEDREIRO, caçamba em ferro chapa min.18 – carga  de 130 kg no 
min., braço em tubo metálico galvanizado inteiriço min. 1,20 mm de espessura,  pintura eletrostática a pó, 
com roda em ferro,  pneu   3.25  e    câmara de ar.
Valor Unitário: R$ 174,35 Marca/Modelo: Esfera 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/03/2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informações

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. 
Os editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde 
se realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 6.485/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 014/2015 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 10/04/2015, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 10/04/2015, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 10/04/2015, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Aline Coutinho Goulart
Pregoeiro Substituto: Márcio Fabiano Battaiola
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Registro de Preços  nº 02/2015  –    Processo nº 495/15
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após abertura do envelope nº 01 “Propostas 
de Preços” e encerrada a etapa de lances com as empresas PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA e a 
empresa PEDREIRA DIABASIO LTDA, a Pregoeira resolveu classificar em 1º lugar a empresa PEDREIRA 
DIABASIO LTDA, o item 01  e em 1º lugar a empresa PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA os itens 
02 e 03. Dando prosseguimento foram abertos os envelopes de nº 02 “Documentos de Habilitação”, sendo 
que após análise da documentação apresentada a Pregoeira resolveu habilitá-las e declará-las vencedoras. 
Perguntado aos proponentes da intenção de interposição de recursos quanto à classificação e habilitação 
previsto na Lei 10.520/02, sendo a resposta negativa a Pregoeira resolveu ADJUDICAR aos seus 
vencedores.
Objeto: Item 01: 200 m³ de pedra nº 02 com valor unitário de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais); Item 02: 500 
m³ pedra nº 03 com valor unitário de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) ; Item 03: 312 m³ pedra marroada 
com valor unitário de 55,00 (cinquenta e cinco reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao fornecimento do objeto.
Bauru, 25 de Março de 2015.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044870
Processo nº 4311/14 - Pregão Registro de preço nº 023/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto: 018 cm Publicação - em centímetros..
Valor Total: R$ 124,20
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura:23/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044871
Processo nº 4311/14 - Pregão Registro de preço nº 023/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto: 024 cm Publicação - em centímetros..
Valor Total: R$ 165,60
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura:23/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044876
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 006(sc 50kg) cal hidratada ch -III.
Valor total: R$ 217,85
Condições de Pagamento: 30º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 24/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044866
Processo nº 4311/14 - Pregão Registro de preço nº 023/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto: 021 cm Publicação - em centímetros..
Valor Total: R$ 144,90
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura:20/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044766
Processo nº 6760/14 –  Pregão Registro de preço n° 039/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.
Objeto: 20 lts. (18 lts) tintas para demarcação viária branca; 20 lts (18lts) solvente (diluente), 18 litros, á 
base de água.
Valor total: R$6.494,00
Condições de Pagamento: 30 dias úteis do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 09/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/14
Processo n.º 1979/14  - Dispensa de Licitação
Base Legal: Artigo 24 Inciso XXII da Lei 8.666/93
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL
Objeto: Prorrogação do contrato de Fornecimento de Energia Elétrica, de 13/03/2015 à 13/03/2016, 
demanda de 149 KW.
Assinatura: 11/02/2015.
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044834
Processo nº 7414/09 - Pregão Presencial nº 048/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES 
LTDA.
Objeto:48 (fr500) oleo de embreagem/freio, 100 kg estopa de 2°(cor).
Valor Total: R$ 558,84
Condições de Pagamento: Será efetuado 30 dias subsequente após o recebimento do objeto.
Assinatura: 17/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044864
Processo nº 2449/09 - Pregão Presencial nº 012/09
Contratante: EMDURB. Compromissária: ENGEBRÁS S/A – INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA 
DE INFORMÁTICA.
Objeto: 1 m.o. Serviço de ativação e manutenção.
Valor Total: R$ 34.303,46
Condições de Pagamento: Será efetuado no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento do 
combustível.
Assinatura: 18/03/15
Bauru, 26 de março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044847
Processo nº 6187/14 - Pregão Registro de preço nº 035/14.
Contratante: EMDURB. Compromissária: R. DE O. SANTIL EPI – EPP.
Objeto: 02 pares botina de segurança n°36  bidensidade, 05 pare de n°38, 010 pares de n°39, 010 pares n°42, 
02 pares de n°43, 02pares de n°45.                                                                                                                                                                                                                                          

Processo Administrativo nº 7.426/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 015/2015 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de capas de corvin na cor cinza 
para bancos e forração completa para assoalho em vernilan na cor grafite, em veículos que compõem a frota 
do DAE, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 13/04/2015 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Antônio Angelo Pullito
Pregoeiro Substituto: Daniele Moreno Pompílio Vialôgo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Valor Total: R$ 850,95
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044849
Processo nº 6187/14 - Pregão Registro de preço nº 035/14.
Contratante: EMDURB. Compromissária: DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG E 
FERRAMENTAS LTDA ME.
Objeto: 002 un cinto de segurança tipo paraquedista, 002 un macacão aplicações herbicidas GG-C.A, 001 un 
macacão aplicação herbicida EGG – C.A.                                                                                                                                                                                                                                         
Valor Total: R$ 173,50
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044857
Processo nº 4566/14 - Pregão Registro de Preços nº 024/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Objeto: 2.700 lts. Diesel S-10.
Valor Total: R$7.155,00
Condições de Pagamento: Será efetuado no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento do 
combustível.
Assinatura: 18/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044858
Processo nº 4311/14 - Pregão Registro de preço nº 023/14
Contratante: EMDURB. Compromissária: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto: 014 cm Publicação- em centímetros..
Valor Total: R$ 96,60
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura:18/03/15
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 044861
Processo Nº2427/14 - Pregão Registro de Preços n°016/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: BRUMAX – SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 
EPP.
Objeto: 060 lts Desengraxante alcalino, 050 lts Desincrustante ácido (ativado), 030 lts Xampu automotivo 
(shampoo).
Valor total: R$ 241,50
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/03/15.
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014
Processo nº 2890/2014 – Pregão Registro de Preços nº 019/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto: Eventual aquisição de:

Item
Qte

Estimada
Un. Descrição Marca

Valor 
Unitário

Valor 
Total

01 012 Quilos

GÁS ACETILENO, incolor a pressão e 
temperatura normais, de fórmula C2H2, 
peso molecular 26,04, densidade 1,1716 
kg/m³ (cilindros de 1 kg)

White 
Martins

60,00 720,00

02 072 Quilos

GÁS ACETILENO, incolor a pressão e 
temperatura normais, de fórmula C2H2, 
peso molecular 26,04, densidade 1,1716 
kg/m³ (cilindros de 9 kg)

White 
Martins

19,90 1.432,80

03 300
Metro 
Cúbico

GÁS OXIGÊNIO, incolor e inodoro a 
pressão e temperatura normais de fórmula 
O2, peso molecular/31,9988, densidade 
1326 kg/m³ (cilindro de 10 m³)

White 
Martins

5,00 1.500,00

04 024
Metro 
Cúbico

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)

White 
Martins

50,00 1.200,00

05 140
Metro 
Cúbico

GÁS STARGOLD, C-25, incolor e 
inidoro a pressão e temperatura normais, 
fórmula com 25% dioxio de carbono CO2 
75%, argônio ar. (cilindros de 10 m³)

White 
Martins

13,50 1.890,00

Valor Total dos Itens R$  6.742,80

Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 27/06/2014
Bauru, 26 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 PREÇO Nº 068/14
Processo nº 5105/14 – Pregão Registro de Preços nº 029/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de chave, soquete, jogo de soquete, catraca, barra deslizante, extensão, alicate, martelo, caixa sanfonada, 
esmirilhadeira, paquímetro, macaco hidráulico, cavalete, jogo de ferramentas e pendente destinadas 
a atender a Gerência de Frota e Manutenção de Veículos da EMDURB, conforme especificação abaixo 
descrita:

Item
Qte

Estimada
Un. Descrição Marca

Valor 
Unitário

Valor 
Total

01 015 un.
Chave combinada estriada 10 
mm

MAYLE R$ 5,80 R$ 87,00

02 015 un.
Chave combinada estriada 11 
mm

MAYLE R$ 5,40 R$ 81,00

03 015 un.
Chave combinada estriada 12 
mm

MAYLE R$ 5,90 R$ 88,50

04 015 un.
Chave combinada estriada 13 
mm

MAYLE R$ 5,90 R$ 88,50

05 015 un.
Chave combinada estriada 14 
mm

MAYLE R$ 6,75 R$ 101,25

06 015 un.
Chave combinada estriada 15 
mm

MAYLE R$ 7,40 R$ 111,00

07 015 un.
Chave combinada estriada 16 
mm

MAYLE R$ 7,40 R$ 111,00

08 015 un.
Chave combinada estriada 17 
mm

MAYLE R$ 8,40 R$ 126,00

09 015 un.
Chave combinada estriada 18 
mm

MAYLE R$ 9,00 R$ 135,00

10 015 un.
Chave combinada estriada 19 
mm

MAYLE R$ 9,50 R$ 142,50

21 015 un.
Chave combinada estriada 
5/16"

MAYLE R$ 5,30 R$ 79,50

22 015 un.
Chave combinada estriada 
3/8"

MAYLE R$ 5,40 R$ 81,00

23 015 un.
Chave combinada estriada 
7/16"

MAYLE R$ 5,60 R$ 84,00

24 015 un.
Chave combinada estriada 
1/2"

MAYLE R$ 6,00 R$ 90,00

25 015 un.
Chave combinada estriada 
9/16"

MAYLE R$ 6,70 R$ 100,50

26 015 un.
Chave combinada estriada 
5/8"

MAYLE R$ 7,80 R$ 117,00

27 015 un.
Chave combinada estriada 
11/16"

MAYLE R$ 8,50 R$ 127,50
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28 015 un.
Chave combinada estriada 
3/4"

MAYLE R$ 9,60 R$ 144,00

39 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
sextavada 10 mm

MAYLE R$ 16,00 R$ 160,00

40 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 11 mm

MAYLE R$ 16,00 R$ 160,00

41 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 12 mm

MAYLE R$ 16,50 R$ 165,00

42 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 13 mm

MAYLE R$ 17,00 R$ 170,00

43 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 14 mm

MAYLE R$ 17,50 R$ 175,00

44 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 15 mm

MAYLE R$ 18,50 R$ 185,00

45 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 1/2”

WORKER R$ 14,50 R$ 145,00

46 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 9/16”

MAYLE R$ 20,30 R$ 203,00

47 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 5/8”

MAYLE R$ 26,00 R$ 260,00

48 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 11/16”

WORKER R$ 19,50 R$ 195,00

49 010 un.
Chave de biela tipo "L" 
Sextavada 3/4”

MAYLE R$ 31,00 R$ 310,00

50 010 un.
Chave hexagonal longa "L" 3 
mm

BELZER R$ 2,60 R$ 26,00

51 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 4 mm

BELZER R$ 2,70 R$ 27,00

52 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 5 mm

BELZER R$ 3,30 R$ 33,00

53 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 6 mm

WORKER R$ 2,70 R$ 27,00

54 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 7 mm

WORKER R$ 5,40 R$ 54,00

55 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 8 mm

WORKER R$ 4,60 R$ 46,00

56 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 9 mm

WORKER R$ 6,40 R$ 64,00

57 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 10 mm

WORKER R$ 7,60 R$ 76,00

61 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 7/32"

WORKER R$ 2,40 R$ 24,00

63 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 5/16"

WORKER R$ 4,40 R$ 44,00

64 010 un.
Chave hexagonal longa tipo 
"L" 3/8"

WORKER R$ 7,50 R$ 75,00

65 005 un.
Chave canhão 6 mm x 150 
mm

WORKER R$ 15,50 R$ 77,50

66 005 un.
Chave canhão 7 mm x 150 
mm

WORKER R$ 15,50 R$ 77,50

67 005 un.
Chave canhão 8 mm x 150 
mm

WORKER R$ 16,00 R$ 80,00

68 005 un.
Chave canhão 9 mm x 150 
mm

WORKER R$ 15,00 R$ 75,00

69 005 un.
Chave canhão 10 mm x 150 
mm

WORKER R$ 17,00 R$ 85,00

70 005 un.
Chave canhão 11 mm x 150 
mm

TRAMONTINA R$ 16,50 R$ 82,50

71 005 un. Chave canhão 3/16” x 5” WORKER R$ 14,00 R$ 70,00
72 005 un. Chave canhão 9/32” x 5” ROBUST R$ 20,50 R$ 102,50
73 005 un. Chave canhão 5/16” x 5” WORKER R$ 15,50 R$ 77,50
74 005 un. Chave canhão 11/32 x 5” MORETZSOHN R$ 25,00 R$ 125,00
75 005 un. Chave canhão 7/16” x 5” WORKER R$ 18,50 R$ 92,50
78 010 un. Chave torx tipo "L" T9 WORKER R$ 4,10 R$ 41,00
79 010 un. Chave torx tipo "L" T10 KINGTONY R$ 6,80 R$ 68,00
80 010 un. Chave torx tipo "L" T15 KINGTONY R$ 7,30 R$ 73,00
81 010 un. Chave torx tipo "L" T20 KINGTONY R$ 7,50 R$ 75,00
82 010 un. Chave torx tipo "L" T25 KINGTONY R$ 8,10 R$ 81,00
83 010 un. Chave torx tipo "L" T27 WORKER R$ 6,00 R$ 60,00
84 010 un. Chave torx tipo "L" T30 WORKER R$ 6,20 R$ 62,00
85 010 un. Chave torx tipo "L" T40 WORKER R$ 8,40 R$ 84,00

86 010 un. Chave torx tipo "L" T45 WORKER R$ 9,50 R$ 95,00
87 010 un. Chave torx tipo "L" T50 WORKER R$ 12,50 R$ 125,00

88 010 un.
Soquete sextavado 3/8" 
(encaixe de 1/2")

WORKER R$ 6,00 R$ 60,00

89 010 un.
Soquete sextavado 7/16" 
(encaixe de 1/2")

WORKER R$ 6,00 R$ 60,00

90 010 un.
Soquete sextavado 10 mm 
(encaixe de 1/2")

WORKER R$ 5,80 R$ 58,00

91 010 un.
Soquete sextavado 11 mm 
(encaixe de 1/2")

WORKER R$ 5,40 R$ 54,00

92 010 un.
Soquete sextavado 15 mm 
(encaixe de 1/2")

WORKER R$ 5,80 R$ 58,00

93 010 un.
Soquete sextavado 16 mm 
(encaixe de 1/2")

WORKER R$ 6,00 R$ 60,00

94 010 un.
Soquete sextavado 17 mm 
(encaixe de 1/2")

WORKER R$ 5,90 R$ 59,00

95 010 un.
Soquete sextavado 18 mm 
(encaixe de 1/2")

WORKER R$ 7,60 R$ 76,00

96 010 un.
Soquete sextavado 19 mm 
(encaixe de 1/2")

WORKER R$ 8,40 R$ 84,00

97 006 un.
Soquete estriado 15/16” 
(encaixe de 3/4”)

WORKER R$ 21,50 R$ 129,00

98 006 un.
Soquete estriado 1.1/8” 
(encaixe de 3/4”)

WORKER R$ 24,50 R$ 147,00

99 002 un.

Jogo de soquete sextavado 
em milímetros e polegadas 
(encaixe de 1/2") com 39 
peças, atende norma ANSI/
DIN/ISO - fabricado em aço 
cromo vanádio, conteúdo: 01 
caixa termoplástico (estojo), 
01 catraca reversível com 
botão de desengate

FORD R$ 470,00 R$ 940,00

100 004 un.
Chave de vela (soquete longo 
para vela) 16 mm - encaixe de 
1/2"

ROBUST R$ 16,00 R$ 64,00

101 005 un.
Catraca reversível com botão 
de desengate encaixe de 1/2" 
x 10"

TRAMONTINA R$ 100,00 R$ 500,00

102 005 un.
Catraca reversível encaixe de 
1/2" x 10"

WORKER R$ 65,00 R$ 325,00

103 008 un.
Barra deslizante tipo "T" (cabo 
de força tipo "T") encaixe de 
1/2" x 10"

WORKER R$ 27,00 R$ 216,00

104 008 un.
Extensão curta 2.1/2" (encaixe 
de 1/2")

STANLEY R$ 17,50 R$ 140,00

105 008 un.
Extensão média 5" (encaixe 
de 1/2")

WORKER R$ 17,00 R$ 136,00

106 008 un.
Extensão longa 10" (encaixe 
de 1/2")

WORKER R$ 28,00 R$ 224,00

108 004 un.
Chave de vela (soquete longo 
para vela) 13/16" - encaixe de 
1/2"

KALA R$ 17,00 R$ 68,00

109 015 un.
Alicate universal 8" - 1000 
volts

KALA R$ 14,50 R$ 217,50

110 006 un.
Alicate de corte diagonal 6" - 
1000 volts

WORKER R$ 20,00 R$ 120,00

112 006 un. Alicate de bico redondo 6.1/2" WORKER R$ 22,00 R$ 132,00

113 006 un.
Alicate para anéis internos - 
bico curvo 7"

WORKER R$ 22,00 R$ 132,00

114 006 un.
Alicate para anéis internos - 
bico reto 7"

WORKER R$ 22,00 R$ 132,00

115 006 un.
Alicate para anéis externos - 
bico curvo 7"

TRAMONTINA R$ 49,50 R$ 297,00

116 006 un.
Alicate para anéis externos - 
bico reto 7"

WORKER R$ 22,00 R$ 132,00

117 010 un.
Alicate de pressão 10" - 
mordente curvo

FUZIL R$ 26,50 R$ 265,00
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DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

CONVOCAÇÃO
Convocamos os(as) servidores abaixo relacionados(as) a comparecerem à FUNPREV, localizada na Rua 
Rio Branco, n.º 19-31 – Vila América, no próximo dia 13 de abril de 2015 a partir das 07:30h, atendimento 
por ordem de chegada, munidos(as) de atestados e exames médicos que estejam em sua posse, a fim de 
serem avaliados(as) por Junta Médica.
Esclarecemos que o não comparecimento implicará na suspensão do pagamento dos proventos de 
aposentadoria ou do benefício auxílio-doença.

NOME RG
Ana Maria da Silva Cardoso 15.257.692
Claudenice Moraes da Silva 20.558.859-4

CONVOCAÇÃO
Convocamos os(as) servidores abaixo relacionados(as) a comparecerem à FUNPREV, localizada na Rua 
Rio Branco, n.º 19-31 – Vila América, no próximo dia 14 de abril de 2015 às  horas, munidos(as) de 
atestados e exames médicos que estejam em sua posse, a fim de serem avaliados(as) por Junta Médica.
Esclarecemos que o não comparecimento implicará na suspensão do pagamento dos proventos de 
aposentadoria ou do benefício auxílio-doença.

NOME RG
Jesus de Moraes 10.621.757
Jari Fornazari Gobbi 10.969.642
Marilice Alvares de Lima Herreira 11.226.195-4

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
ANTONIO NECO NETTO 66421
APARECIDO SEVERIO 10557
BENEDITO DOMINGUES HONORIO 10020
DANIEL DE PAULA 7513
EUNICE DE OLIVEIRA 7109
GUILHERME RIBEIRO GUIMARAES 8621

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. 

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.
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

118 008 un.
Martelo tipo "bola" (500 
gramas) com cabo

WORKER R$ 28,80 R$ 230,40

122 002 un.
Esmerilhadeira angular 4.1/2" 
(profissional/industrial) - 127 
volts

SKIL 9002 R$ 193,00 R$ 386,00

123 003 un.
Paquímetro universal de metal 
200 mm com estojo (exatidão 
+/- 0,05 mm)

WORKER R$ 79,00 R$ 237,00

124 006 un.
Macaco hidráulico (chicão) 
- moleiro - capacidade 22 
toneladas

WORKER R$ 235,00
R$ 

1.410,00

129 002 un.

Jogo de ferramentas 
mecânicas tipo torx - 20 peças 
- conteúdo: (encaixe 3/8") 
4 soquetes tipo torx E6, E7, 
E8, E10; (ENCAIXE 3/8") 5 
chave soquetes tipo torx T10, 
T15,T20, T25, T27; (encaixe 
de 1/2") 5 soquetes tipo torx 
E12, E14, E16, E18,

STANLEY R$ 185,00 R$ 370,00

VALOR TOTAL
R$ 

13.747,15

Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 03/12/14
Bauru, 26 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1578
24 de março de 2015

Concede a Medalha “Sebastião Paiva” 
ao Senhor ALCIDES DOS SANTOS 
GARCIA.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe confere a Resolução nº 534, de 15 de julho de 2014, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha “Sebastião Paiva” ao Senhor ALCIDES DOS 
SANTOS GARCIA.

Parágrafo Único –  A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene previamente 
convocada, em comum acordo com o homenageado.

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

Bauru, 24 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO   ALEXSSANDRO BUSSOLA
                  1º Secretário                  2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria

Atos da Mesa Diretora

PODER LEGISLATIVO
ANTONIO FARIA NETO

Presidente 

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
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
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
ZOALDO DE SANTIS 9029

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Comissão de Desenvolvimento Funcional

Lei 6.006/2010
Requerimento para concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei 
Municipal nº 6.006/2010.

REQUERIMENTOS 

Nome Proc. Adm. Situação Data da 
concessão

Andrei Quaggio dos Santos 289/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Elaine Aparecida Sementille 318/2015 INDEFERIDO -
Geraldo Aparecido Jacomini 352/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Ilson Miedes 321/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Joceli Aparecida Machado de Oliveira 287/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Lorena Nunes do Amaral Padim 319/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Luiz Carlos Falconi 288/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Marcos Rios da Silva 303/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Marlene de Brito 307/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Noemi Mazetto da Silva 292/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Silvia Helena Polido 291/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Vergínia Barbosa da Silva 320/2015 DEFERIDO 1/1/2015
Viviane da Silva R. Thiophilo 290/2015 DEFERIDO 1/1/2015

Bauru, 25 de março de 2015.
A Comissão

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA – PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Antonio Carlos Silva 15.594 14/03/2015 45 27/04/2015
Edson Vieira de Souza 15.365 23/03/2015 90 20/06/2015
Elena Macedo dos Santos Pereira 24.361 26/03/2015 30 24/04/2015
Emerson Paiva 31.252 15/03/2015 60 13/05/2015
Emerson Paiva 32.420 15/03/2015 60 13/05/2015
Jadir Silvestre de Almeida 14.097 23/03/2015 90 20/06/2015
Joao Alves de Souza Gomes 23.785 21/03/2015 60 19/05/2015
Maria de Fátima Ferreira da Silva 27.569 22/03/2015 90 19/06/2015
Maria de Fátima Mozer da C. Fernandes 29.847 17/03/2015 90 14/06/2015
Marinez Roberto da Silva 30.615 07/03/2015 60 05/05/2015
Meiry Madalena Correa Barbosa 100.276 26/02/2015 30 27/03/2015

Regina Aparecida Abrantes 30.199 22/03/2015 90 19/06/2015
Talita Vaz Henrique de Souza 32.326 24/03/2015 30 22/04/2015
Valmir Gomes da Silva 24.324 06/03/2015 60 04/05/2015
Zely do Carmo Padilha 27.996 12/03/2015 60 10/05/2015

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:
Elena Macedo dos Santos Pereira Secretaria da Educação 25/04/2015
Joao Alves de Souza Gomes Secretaria de Obras 20/05/2015
Maria de Fátima Ferreira da Silva Secretaria da Administração 20/06/2015
Marinez Roberto da Silva Secretaria da Saúde 06/05/2015
Meiry Madalena Correa Barbosa D.A.E. 28/03/2015
Regina Aparecida Abrantes Secretaria de Agricultura e Abastecimento 20/06/2015
Talita Vaz Henrique de Souza Secretaria da Saúde 23/04/2015
Valmir Gomes da Silva Secretaria da Saúde 05/05/2015
Zely do Carmo Padilha Secretaria da Saúde 11/05/2015
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PROJETO DE LEI

Revoga o inciso II do Art. 1º da Lei nº 
6651, de 11 de março de 2015.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o inciso II do Art. 1º da Lei nº 6651, de 11 de março de 2015.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 
1º de março de 2015.

Bauru, 23 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO ALEXSSANDRO BUSSOLA
1º Secretário 2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente proposta objetiva submeter à apreciação dos Nobres Pares a adequação da 
Lei que promove a reposição inflacionária no subsídio dos Vereadores, revogando-se o inciso II do Art. 1º.

Tal medida se deve ao fato da Prefeitura Municipal de Bauru não ter conseguido 
conceder a seus servidores a reposição inflacionária referente ao período de março de 2014 a fevereiro de 
2015.

Sendo assim, em solidariedade a esses servidores, estamos submetendo a proposta à 
elevada consideração dos Senhores Vereadores, para deliberação final.

Bauru, 23 de março de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO ALEXSSANDRO BUSSOLA
1º Secretário 2º Secretário

PROJETO DE LEI

Cria a Semana Municipal de Prevenção 
às Doenças Renais e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Municipal de Prevenção às Doenças Renais, que deverá ser 
realizada, anualmente, na segunda semana de março.

§ 1º - Durante a Semana Municipal de Prevenção às Doenças Renais deverão ser realizados 
eventos e atividades, organizados pelo Poder Executivo e pela sociedade, com o 
objetivo de difundir as medidas de prevenção às doenças renais.

§ 2º - Caberá ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, a definição 
da programação concernente à realização Semana Municipal de Prevenção às 
Doenças Renais; em entendimento com a Associação Bauruense de Renais Crônicos 
– ABREC, e com outras entidades relacionadas com o tema.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias 
anuais, inclusive nas relativas ao Plano Plurianual.

Art. 3º - O Poder Executivo editará os atos necessários para a regulamentação do que dispõe 
esta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 23 de março de 2015

PAULO EDUARDO DE SOUZA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia - SBN, cerca de 2 milhões de 
brasileiros são portadores de doenças renais crônicas, sendo que aproximadamente 60% desconhecem a 
sua realidade. Algumas sofrem de doenças que não são graves; outras apresentam doenças, como a diabetes 
e pressão alta que, se não tratadas de maneira correta, podem levar à falência total do funcionamento renal. 
E, finalmente, existem pessoas que quando sentem alguma coisa, já têm os rins totalmente paralisados.

Atualmente, cerca de 100 mil pacientes se encontram em processo dialítico no Brasil, 
sendo que, na cidade de Bauru, 400 pessoas realizam o procedimento.

Os custos para a manutenção destes tratamentos também geram um problema de 
saúde pública. No caso do Brasil, o censo da SBN aponta que cerca de 90% dos pacientes são reembolsados 
pelo SUS, o que compromete mais de R$ 2 bilhões por ano do orçamento governamental destinado à saúde.

Por isso, a manutenção de uma conduta preventiva por parte da população é 
extremamente relevante, cabendo ao Poder Público, em parceria com entidades representativas da 
sociedade, a realização de atividades que viabilizem ações conscientes de prevenção, como a Semana 
Municipal que estamos propondo através deste Projeto de Lei.

Bauru, 23 de março de 2015

PAULO EDUARDO DE SOUZA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE DERAM 
ENTRADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2015

Proc. Nº Assunto

60/15 Projeto de Lei nº 21/15, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante 
Convênio, repasse de recursos públicos municipais para a entidade do setor 
privado que especifica. (APAE)

63/15 Projeto de Lei nº 26/15, que institui a "Semana Municipal de Valorização da 
Vida e da Família" e o "Dia Municipal da Família e Caminhada da Família".

PROCESSO DA nº 04/2015
PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCHER DE PRODUÇÃO HD E 01 (UM) PAINEL DE 
CONTROLE PARA O SWITCHER DE PRODUÇÃO HD.
Decisão do Presidente: Acata a decisão do Pregoeiro e Adjudica e Homologa o Procedimento licitatório 
em favor da empresa M. M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Data da Decisão: 23 de março de 2015.

Editais e Avisos


