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DECRETOS MUNICIPAIS
Republicado por ter saído com incorreções

DECRETO Nº 13.710, DE 27 DE MARÇO DE 2.018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 814.000,00 (oitocentos e quatorze e mil reais), o crédito aberto 
na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de anulação.

Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 321 02.05.01 10.301.0006.2028 3.3.90.30.00 01.000.0000
Recurso 327 02.05.01 10.301.0006.2028 3.3.90.33.00 01.000.0000 200.000,00
Crédito 323 02.05.01 10.301.0006.2028 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 328 02.05.01 10.301.0006.2028 3.3.90.33.00 05.000.0000 50.000,00
Crédito 352 02.05.01 10.301.0007.2031 3.3.90.36.00 01.000.0000
Recurso 357 02.05.01 10.301.0007.2031 3.3.90.93.00 01.000.0000 23.000,00
Crédito 426 02.07.01 15.451.0010.2046 3.3.90.30.00 01.000.0000
Recurso 427 02.07.01 15.451.0010.2046 3.3.90.39.00 01.000.0000 475.000,00
Crédito 600 02.10.01 18.541.0015.1014 4.4.90.52.00 01.000.0000
Recurso 599 02.10.01 18.541.0015.1014 4.4.90.51.00 01.000.0000 66.000,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 883.115,77 (oitocentos e oitenta e três mil, cento e quinze 
reais e setenta e sete centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 1063 02.01.05 15.451.0020.2088 3.3.90.39.00 02.000.0000

Recurso 826 02.00.00 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 02.100.0190 883.115,77
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 340.176,76 (trezentos e quarenta mil, cento e setenta e seis 
reais e setenta e seis centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de superávit financeiro.

Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 349 02.05.01 10.301.0007.2031 3.3.90.30.00 05.000.0000

Recurso 05.304.0001 169.000,00

Crédito 355 02.05.01 10.301.0007.2031 3.3.90.39.00 05.000.0000

Recurso 05.304.0001 171.176,76
Art. 4º Os créditos abertos neste decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 27 de março de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.736,  DE 06 DE ABRIL DE 2.018
P. 9.315/09 Nomeia o Secretário Executivo, Presidente e Vice-Presidente do Conselho Municipal de 
Esportes - Gestão 2.018/2.019.
 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 nomeados Secretário Executivo, Presidente e Vice-Presidente do 

Conselho Municipal de Esportes, gestão 2.018/2.019, de acordo com o § 1º do 
art. 1º e § 2º do art. 2º da Lei Municipal nº 5.868, de 17 de fevereiro de 2.010, os 
seguintes membros:
Secretário Executivo:
- Delfino Del Rey Júnior, RG nº 20.307.102-5
Presidente:
- Francisco Carlos Santiago, RG nº 6.952.518-3
Vice-Presidente:
- Claudio Massad de Moura, RG nº 44.019.132-4

Art.  2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 06 de abril de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VANDERLEI MAZZUCHINI JUNIOR 
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.737, DE 06 DE ABRIL DE 2.018
P. 9.315/09 Designa membros para compor o Conselho Municipal de Esportes - Gestão 2.018/2.019.

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

D E C R E T A
Art. 1º  Ficam designados para compor o Conselho Municipal de Esportes, gestão 

2.018/2.019, de acordo com o art. 2º da Lei Municipal nº 5.868 de 17 de fevereiro 
de 2.010, os seguintes membros:
DO SERVIÇO PÚBLICO
Representantes da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Titular:  João Marcos Pereira Duarte, RG 33.328.311-9
Suplente:  Fabiane Vieira da Costa Slompo, RG 24.850.269-4
Titular:  Milton Bertonha, RG 10.347.381-6
Suplente: Maria Dalva Freire, RG 13.115.008-7
Titular:  Aleksander Rodrigues de Oliveira Soares, RG 29.440.299-8
Suplente: Jandira Higa da Silva, RG 5.442.668-6
Representantes da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Titular:  Francisco Carlos Santiago, RG  6.952.518-3
Suplente:  Flavio Ismael da Silva Oliveira, RG 23.108.803-6
DA  SOCIEDADE CIVIL
Representantes da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB
Titular:  Daniel Rosa, RG 45.222.070-1
Suplente: Renato Morad Rodrigues, RG 47.747.835-9
Representantes de ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO
Titular:  Janaina Zapotoczny, RG 19.423.893
Suplente:  Júlio Cesar Santos da Silva, RG 47.322.710-1
Titular : Daniel Maginador, RG 11.854.874-8
Suplente:  Marcio Luiz Augusto, RG 18.479.598-9
Representantes dos ÁRBITROS DE MODALIDADES NÃO 
PROFISSIONAL
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Titular : Rogério Pereira, RG 34.532.348-8
Suplente:  Lidiane Silva Pereira de Oliveira, RG 30.889.049-8
Representantes das ENTIDADES DESPORTIVAS DAS MODALIDADES 
QUE REPRESENTAM JOGOS REGIONAIS E JOGOS ABERTOS
Titular:  Claudio Massad de Moura, RG  44.019.132-4
Suplente:   Richard Leutz, RG 27.214.361-3
Titular:  Maria Bernadete Machuca, RG  5.545.943-2
Suplente:  Reinaldo Claudemir Venâncio, RG 5.500.357-6
Titular:  Alfredo de Lima, RG 6.143.425-5
Suplente:  Wagner Sugayama, RG 18.479.884
Representantes do CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA – 
COMUPI
Titular:  Ana Maria de Michieli Benjamim, RG 3.009.798
Suplente:  Maria Helena Albanesi, RG 3.186.437
Representante do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Titular : Carlos Eduardo de Oliveira, RG 34.720.679-7
Suplente:   Jorge Luís Galli, RG 48.972.471-1

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor  na data de sua publicação.
 Bauru, 06 de abril de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VANDERLEI MAZZUCHINI JUNIOR 
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.739, DE 09 DE ABRIL DE 2.018
Suplementa recursos no orçamento vigente do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - 
DAE.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 7.007, de 11 de dezembro de 2.017, fica aberto 

crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 2.865.400,00 
(dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais).

Ficha Categoria Função Programática Valor - R$ Unidade Orçamentária
40 3.3.90.39.00 17.512.0023.2114 R$ 510.000,00 Unidade Financeira
56 4.4.90.52.00 17.512.0024.2121 R$ 600.000,00 Unidade de Apoio Operacional

78 4.4.90.30.00 17.512.0026.1025 R$ 
1.755.400,00 Unidade Técnica

Art. 2º As despesas com crédito suplementar aberto pelo art. 1º, correrão por conta da 
seguinte alteração orçamentária:
I – Superávit Financeiro do exercício anterior do Departamento de Água 

e Esgoto de Bauru - DAE, no valor de R$ 2.865.400,00 (dois milhões, 
oitocentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais).

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
  Bauru, 09 de abril de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI   Nº   33/18
P. 20.789/11 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de 
recursos públicos municipais para a Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica.
  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 Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de 

Colaboração e Aditivos, repasse de recursos públicos para a Organização da 
Sociedade Civil do setor privado, abaixo identificada, com recursos do Fundo 
Municipal da Assistência Social - FMAS, no respectivo total estimado, visando 
atender a seguinte finalidade:

FINALIDADE: Repasse de Recursos Públicos - “Restaurante Popular Bom Prato”

Item Organização da 
Sociedade Civil

TOTAL 
REPASSE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

2.018

TOTAL
REPASSE 
ANUAL 

2.019

TOTAL
REPASSE 
ANUAL 

2.020

TOTAL
REPASSE 
ANUAL 

2.021

TOTAL
REPASSE 
ANUAL 

2.022

1
Programa de Integração 
e Assistência a Criança e 
Adolescente - AELESAB 

180.700,00 328.900,00 326.300,00 327.600,00 327.600,00

TOTAL 180.700,00 328.900,00 326.300,00 327.600,00 327.600,00
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei no valor de R$ 180.700,00 (cento e oitenta mil e 

setecentos reais) correrão por conta de dotações previstas na Lei Orçamentária Anual 
do exercício financeiro de 2.018, a partir de 12 de junho.

Art. 3º  As despesas referentes aos exercícios se manterão previstas nas peças orçamentárias, 
Plano Plurianual - PPA, e serão comtempladas anualmente na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA com os valores provisionados 
nesta lei conforme quadro acima, pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - 
SEBES.

Art. 4º Havendo alteração dos valores provisionados pelo estado os quais são subsidiados 
pelo município, fica autorizado seu reajuste automático visando a manutenção do 
custo das refeições ofertadas aos usuários do programa.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 
12 de junho de 2.018.

  Bauru, ...

 = EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS = 
12, abril, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de submeter, à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que 
autoriza o Município de Bauru a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos 
para a Organização da Sociedade Civil que atua na área de assistência social, visando a cooperação no 
desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.
 Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, que 
qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deve ser autorizado por lei específica, assim 
entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

O Projeto de Lei anexo, em nada inova nas Leis Orçamentárias vigentes para o exercício de 
2.018, e por sua vez, prevemos a manutenção do programa, pois é uma ação continuada, previstos no Plano 
Plurianual 2.018 a 2.021 devendo ser contemplado nas Leis de Diretrizes Orçamentárias anual – LDO e 
Leis Orçamentárias Anual – LOA dos próximos exercícios com o intuito de especificar, de forma exata e 
precisa como as referidas despesas serão efetivadas.

No mais, insta esclarecer que os repasses em questão serão possíveis após a participação 
da Organização da Sociedade Civil - AELESAB - Programa de Integração e Assistência a Criança e 
Adolescente no chamamento público SEDS/COSAN/SP 009/2.017, o qual habilitou-a para continuidade 
da execução, onde o município participa com a contrapartida no valor de R$ 1,00 por refeição num total 
de 1.300 refeições/dia.

Consideramos para os cálculos descritos o número de dias úteis onde ocorre a oferta de refeições 
aos usuários, sendo: 139 dias em 2.018, 253 dias em 2.019, 251 dias em 2.020, 252 dias em 2.021 e 252 
dias em 2.023, totalizando 1.147 dias e R$ 1.491.100,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil e 
cem reais).

Revela-se oportuno frisar que o projeto Restaurante Popular Bom Prato, visa a conjugação de 
esforços dos entes para propiciar alimentação de qualidade, balanceada e de alto teor calórico, suprindo 
a carência nutricional da população de baixa renda, moradores de rua, subempregados, itinerantes, 
melhorando assim suas condições de vida e promovendo, de forma paralela  o desenvolvimento comunitário 
e o resgate da cidadania, com preços acessíveis, fornecendo refeições diárias destinadas a crianças e adultos 
de segunda a sexta-feira.

Ressaltamos, que este projeto fortalece a Política Municipal da Assistência Social no município, 
e permite que continuemos cumprindo nosso papel que é o de atingir  objetivos no  atendimento eficiente 
daqueles que delas necessitam.
 Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosamente,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO    DE    LEI    Nº    34/18
P. 25.882/18  Define o perímetro urbano do Município de Bauru.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica definido o perímetro urbano do Município de Bauru, dividido em 10 (dez) áreas 

a seguir descritas:
I - Perímetro 1 (P1):
Inicia-se no ponto P0, intersecção do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), lado direito no sentido nordeste, com viaduto de acesso 
da Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana (BRU-004); daí segue contornando a 
rodovia, sentido sudeste até o encontrar com trevo da Rodovia Cesário José de Castilho 
(SP-321), definido como ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533426,6842; 
E=698560,2551); daí segue contornando a rodovia, sentido nordeste, em curva até 
encontrar o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533717,6942; E=698705,8989); 
daí segue contornando a rodovia, no sentido nordeste até interseccionar com o 
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limite de municípios entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7538987,8103; E=700587,0929); daí segue contornando o limite 
do município, no sentido nordeste até interseccionar novamente a rodovia Cesário 
José de Castilho (SP-321), definido pelo ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7544442,5961; E=702319,4177); daí segue contornando o limite do município, 
no sentido noroeste até interseccionar com área do Aeroporto Estadual Moussa 
Nakhl Tobias, definido pelo ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7549421,9533; 
E=698817,8855); daí segue sentido noroeste, distante 1.272,06 metros até encontrar 
ponto 6  (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.571,2228; E=698272,1174); daí 
segue sentido sudoeste, distante 1.200,00 metros até encontrar ponto 7  (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.550.066,5072; E=697.183,4199); daí segue sentido sudeste, 
distante 2.057,70 metros até encontrar ponto 8  (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.548.210,9760; E=698.072,8907); daí segue sentido sudoeste, distante 1.100,25 
metros até encontrar ponto 9  (coordenada SIRGAS 2000 N=7.547.301,0877; 
E=697.454,2930); daí segue sentido sudeste, distante 3.217,49 metros até encontrar 
ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.545.861,5271; E=700.331,7800); daí 
segue sentido sudeste, distante 2.672,53 metros até encontrar ponto 11  (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7543543,8099; E=701.662,4270); daí segue paralelamente a faixa 
de domínio da Rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), por uma distância de 
500,00 m, no sentido sudoeste (Iacanga-Bauru) até encontrar Loteamento Nova 
Bauru, definido pelo ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.408,1265; 
E=699.220,3145); daí segue no alinhamento da Rua Joaquim Augusto da Costa 
até encontrar esquina com Rua José dos Santos Garcia, definido pelo ponto 13; 
(coordenada SIRGAS 2000, N=7.536.573,3627; E=698.909,6139); daí segue 
percorrendo o perímetro do Loteamento Residencial Vitória Régia; Parque Res. 
Pousada da Esperança até encontrar esquina da Rua Ernesto Caserio com Rua Pedro 
Castro Pereira, definido pelo ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.514,3497; 
E=698.346,1870); daí segue sentido sudoeste, distante 1.762,20 metros até encontrar 
ponto 15  (coordenada SIRGAS 2000 N=7535898,3546; E=696695,1578); daí 
segue sentido noroeste, percorrendo paralelamente 500,00m da faixa de domínio 
da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) distante em linha reta 5.490,45 metros até 
encontrar ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539555,0699; E=692599,6063); 
daí segue sentido sudoeste, uma distancia de 500,00m até o ponto P0, inicial desta 
descrição.
II - Perímetro 2 (P2):
Inicia-se no ponto definido como P0 na confluência do alinhamento da faixa 
de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), sentido 
Bauru-Jaú, lado esquerdo, com alinhamento da rua Miguel Tamachunas, 
quarteirão 4, (coordenada SIRGAS 2000 N=7526009,2149; E=701907,7690); daí 
segue acompanhando o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia (SP-225) 
até encontrar o trevo do acesso SPA 225 – Horácio Pyles, definido pelo ponto 1 
(coordenada SIRGAS 2000 N= 7.530.787,1704, E= 706.290,7772); daí deflete à 
esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio deste acesso até a Rotatória 
localizada no final da Avenida Rodrigues Alves, definido pelo ponto 2 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7531124,9018; E=702486,3230); daí contorna esta rotatória 
e segue pelo outro alinhamento da faixa de domínio da SPA 225 até o trevo com 
esta rodovia, continuando deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de 
domínio da (SP-225) até o limite de município entre Bauru e Pederneiras definido 
pelo ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7530264,4077; E=708818,4466); daí 
deflete à esquerda e segue acompanhando a divisa do limite de município até o ponto 
de 04 (Coordenada SIRGAS 2000 N=7531876,3606; E=707744,9062); daí no rumo 
Sudoeste e segue uma distância de 589,43m até o ponto 05 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7531558,1824; E=707248,7324); daí no rumo noroeste e segue uma distância de 
304,25m, contornando divisa do Bairro Jardim São Judas até o ponto 06 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7531786,0477; E=707047,1289); daí no rumo noroeste e segue 
uma distância de 508,00m, percorrendo pelo córrego Água do Arroz até o ponto 
07 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532225,2007; E=706812,8565); daí no rumo 
sudoeste e segue uma distância de 363,63m até o ponto 08 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7532013,0012; E=706517,6080); daí no rumo noroeste e segue uma 
distância de 1.423,91m até o ponto 09 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532725,2896; 
E=705284,6554); daí no rumo sudeste e segue uma distância de 269,78m até o ponto 
10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532455,6944; E=705294,5459); daí no rumo 
sudoeste e segue uma distância de 713,34m até o ponto 11 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7532291,7986; E=704600,2883); daí no rumo noroeste e segue uma 
distância de 375,96m até o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532647,4089; 
E=704475,8371); daí no rumo sudoeste e segue uma distância de 466,81m, em 
linha reta, percorrendo pelo Rio Bauru até o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7532546,6488; E=704020,0279); daí no rumo noroeste e segue uma distância 
de 1.070,41m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533508,6943; 
E=703550,7176); daí no rumo noroeste e segue uma distância de 232,28m até o 
ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533584,6402; E=703318,4393); daí no 
rumo noroeste, percorrendo pela divisa dos bairros: Parque Giansant, Conjunto 
Habitacional Isaura Pitta Garms, até o ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000  
N=7535453,2942; E=702265,6138); daí no rumo nordeste e segue uma distância de 
146,11m até chegar à divisa de município de Bauru-Pederneiras definido pelo ponto 
17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.535.564,9583; E=702.359,8108); daí no rumo 
noroeste, percorrendo na divisa de município de Bauru-Pederneiras até intersecção 
com faixa de domínio da rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), definido pelo 
ponto 18 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.972,2694, E=700.634,9244); daí 
deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia até 
encontrar o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro 
de Barros (SP-225) até intersecção com alinhamento da rua Miguel Tamachunas, 
quarteirão 4, definido pelo ponto P0, inicial desta descrição.
III - Perímetro 3 (P3):
Inicia-se no ponto definido como P0, na confluência do ribeirão do Campo Novo 

(IBGE), limite de município entre Bauru e Agudos e a faixa de domínio da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, 
E=703.704,2673;  daí segue por esta faixa de domínio até o trevo da  Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, E=701.928,0771); daí deflete à direita e segue 
rumo nordeste pela faixa de domínio desta Rodovia até o limite do município 
entre Bauru e Pederneiras; definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.530.233,4151, E= 708.805,7921); daí segue no rumo sudoeste percorrendo pela 
divisa de município entre Bauru e Pederneiras até o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.529.782,1645, E=708.512,4571); daí segue no rumo noroeste, paralelamente 
distante 500m da faixa de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros 
(SP-225), distante em linha reta 1.364,01m até o ponto 4 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.530.062,4025, E=707.160,1501); daí deflete à esquerda, acompanhando 
o limite do loteamento Parque Industrial Manchester, por onde segue até encontrar 
o limite do Parque Ecológico, definido pelo ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.528.752,8730, E=706.025,7938); daí segue contornando o limite do Parque 
Ecológico e a área da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) até 
encontrar o limite do Jardim Alto Bauru, definido pelo ponto 6 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.526.500,3608, E=705.149,4978); daí deflete à esquerda e segue até 
encontrar o limite do loteamento Parque Santa Rita e Chácaras Terra Branca, definido 
pelo ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.952,7218, E=706.324,3361); daí 
segue contornando o limite do loteamento Chácaras Terra Branca, até encontrar 
novamente o Parque Santa Rita definido pelo ponto 8 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.525.687,1915, E= 706.516,0001); daí segue contornando o limite dos 
loteamentos Parque Santa Rita e Jardim Alto Bauru até chegar na intersecção 
do limite Jardim Alto Bauru com Quadra 3305 do Setor 3, definido pelo ponto 9 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.565,9559, E=705.292,6119); daí segue rumo 
sudoeste uma distância de 431,01m, até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.525.488,9985, E=704.868,5318); daí segue rumo sudeste uma distância 
de 37,89m até encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.456,4948, 
E=704.878,2124); daí segue rumo sudoeste, uma distância de 432,60m percorrendo 
pela divida do loteamento Jardim Marabá até encontroar o ponto 12 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.525.343,2206, E=704.460,7066 ); daí segue rumo sudeste, 
uma distância de 875,92m até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.524.549,9681, E=704.832,1766); daí segue rumo noroeste, uma distância de 
561,68m até encontrar Córrego dos Pinheiros, definido pelo ponto 14 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.524.625,6159, E=704.275,6116); daí segue no rumo sudoeste 
percorrendo pelo eixo do córrego dos Pinheiros até interseccionar com rua “H” do 
Loteamento Chácaras Bauruense, definido pelo ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.523.599,9752, E=704.213,6770); daí segue rumo nordeste no alinhamento da 
rua “H” do Loteamento Chácaras Bauruense até a divisa deste loteamento, definido 
pelo ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.810,5374, E=704.628,9283); 
daí segue rumo sudeste percorrendo a divisa do loteamento Chácaras Bauruense 
até interseccionar com limite de município ente Bauru e Agudos e Ribeirão Campo 
Novo, definido pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.320,1471, 
E=704.878,2511); daí segue rumo sudoeste percorrendo pelo limite de município 
ente Bauru e Agudos, até encontrar o ponto 0, inicial desta descrição.
IV - Perímetro 4 (P4):
Inicia-se no ponto definido como P0, na confluência do Córrego Capim Fino (IBGE), 
limite de município entre Bauru e Agudos e faixa de domínio da Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), sentido noroeste, lado esquerdo (coordenada SIRGAS 2000 
N=7522515,5800; E=703671,8762); Daí segue no sentido noroeste pela Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), até o trevo da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó 
(SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7525558,0046; 
E=701538,2150); daí segue rumo sudoeste pela faixa de domínio da Rodovia Engº 
João Baptista Cabral Rennó (SP-225) até o Km 240+ 256m, definido pelo ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7522479,5379; E=697695,9541); daí segue no rumo 
sudeste contornando a divisa do Loteamento Residencial Estoril Premium até o 
ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521733,2775; E=698076,7844); daí segue 
rumo sudoeste contornando área verde do Loteamento Residencial Estoril Premium 
até o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521463,7258; E=697482,5365); daí 
segue rumo nordeste continua contornando área verde do Loteamento Residencial 
Estoril Premium até o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.746,8707; 
E=698.104,2368); daí segue rumo nordeste com uma distância 208,41m até o 
ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521771,4249; E=698311,2003); daí segue 
rumo sudeste com uma distância 256,20m até o ponto 7 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7521740,9465; E=698565,5845); daí segue rumo nordeste com uma 
distância 231,98m até o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521749,8384; 
E=698797,3897); daí segue rumo sudeste com uma distância 158,92m até o 
ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521712,8505; E=698951,9448); daí 
segue rumo sudeste com uma distância 241,60m até interseccionar com divida 
de Município de Bauru-Agudos definido pelo ponto 10 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7521546,0968; E=699126,7753); daí segue rumo sudeste pelo limite 
de município entre Bauru e Agudos, uma distância em linha reta de 584,51m até 
o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.460,1473; E=699.704,9285); daí 
segue rumo nordeste uma distância de 515,84m até o ponto 12 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7521795,9696; E=700096,4764); daí segue rumo nordeste, uma distância 
de 333,87m até o alinhamento da Estrada Municipal BRU-024 definido pelo ponto 
13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7522127,5713; E=700135,2989); daí segue rumo 
nordeste uma distância de 123,59m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.236,9020, E= 700.192,9312; daí segue rumo nordeste, uma distância de 
714,20m até a confluência do afluente do Córrego Capim-Fino definido pelo ponto 
15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.312,0111, E=700.903,1739; daí segue rumo 
Leste percorrendo o afluente do Córrego Campim-fino uma distância em linha reta 
de 883,52m até confluência com limite de município entre Bauru e Agudos, definido 
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pelo ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.302,7261, E=701.786,6500;  daí segue no 
rumo nordeste, percorrendo pelo limite de município entre Bauru e Agudos até chegar ao ponto 
zero, inicial desta descrição. 
V - Perímetro (P5):
Inicia-se no ponto definido como P0, no alinhamento da faixa de domínio da SP 225 - Rodovia Engº 
João Baptista Cabral Rennó, sentido Bauru-Ipauçu, no lado oposto ao loteamento Lago Sul, no 
vértice do loteamento Tamboré (coordenada SIRGAS 2000  N=7522487,0806; E=697596,8663); 
Daí segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido nordeste, até encontrar 
o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000  N=7525648,3807; E=701548,1083) no trevo da SP 300 
- Rodovia Marechal Rondon;  Daí deflete à esquerda, rumo Noroeste, e segue pelo alinhamento 
da faixa de domínio desta rodovia, sentido Noroeste até o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000  
N=7534581,4628; E=697262,9405) no trevo da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de 
Barros, sentido Marília; Do ponto 2 deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue pelo alinhamento 
da faixa de domínio desta rodovia, sentido Marília, até ao ponto 3 (coordenada SIRGAS 
2000  N=7531038,7262; E=691939,3810) no trevo de acesso à Rodovia SP-294; Daí deflete 
à esquerda, rumo sudeste e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER – acesso SPA 
294 até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000  N=7529646,9698; E=694820,9185) na 
rotatória da Avenida Elias Miguel Maluf (Ref. Lei Nº 6.065/11); Do ponto 4 contorna a rotatória, 
no rumo noroeste, segue até encontrar o alinhamento da faixa de domínio do DER – acesso 
SPA 294, segue por este alinhamento até encontrar novamente o trevo da SP 294 – Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros, ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000  N=7530884,6268; 
E=691928,7109); Daí deflete à esquerda, rumo sudoeste, e segue pelo alinhamento da faixa 
de domínio do DER desta rodovia até o limite do Município de Bauru com Piratininga, no 
alinhamento do Rio Batalha no ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000  N=7.529.186,8725; 
E=686.824,5350); Daí deflete à esquerda, rumo Sudeste, e segue acompanhando o rio Batalha 
por 500,00 metros, perpendicularmente à faixa de domínio da rodovia até ao ponto 7 (coordenada 
SIRGAS 2000  N=7.528.739,8217; E=687.050,8362); Do ponto 7 deflete à esquerda, rumo 
Nordeste, acompanhando paralelamente o limite dessa faixa até encontrar o loteamento Leão 
XIII no ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000  N=7530410,2943; E=691718,9108); Daí deflete 
à direita, rumo sudeste e segue contornando consecutivamente os limites dos loteamentos Leão 
XIII, Parque Santa Cândida, Vila Industrial, Parque Real, novamente Vila Industrial e Chácaras 
Cornélio, até o limite deste com o Condomínio Bosque da Saúde no ponto 9 (coordenada 
SIRGAS 2000  N=7.528.548,7326; E=693.900,9833); Após deflete à direita, rumo Sudeste, e 
segue até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000  N=7528368,7280; E=693946,2793); 
Daí deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue até encontrar o vértice noroeste da Quadra 3054 
do Setor 5, no loteamento Parque Viaduto; Daí deflete à direita e segue contornando a quadra 
até encontrar o Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, onde deflete à direita e segue 
contornando consecutivamente os limites do Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, 
do Condomínio Residencial Parque dos Sabiás, loteamento Jardim Vitória até encontrar o ponto 
11 (coordenada SIRGAS 2000  N=7526929,6936; E=694785,5318); Daí deflete à direita rumo 
Sudoeste e segue por uma distância de 450,40 m até encontrar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7526500,4784; E=694648,1676); daí deflete à esquerda rumo Sudeste e segue até 
encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000  N=7526473,5122; E=694757,7709); Deste 
ponto deflete à esquerda rumo Nordeste até encontrar o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000  
N=7.526.610,0611; E=694.806,2154); Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue no alinhamento 
das quadras do Jardim Vitória até encontrar o loteamento Jardim Ouro Verde; Daí segue 
contornando consecutivamente, o loteamento Jardim Ouro Verde, Condomínio Residencial Monte 
Verde, loteamento Residencial Parque Granja Cecília, até encontrar a Quadra 987 do Setor 5; Daí 
deflete à direita rumo Sudeste e segue pelo limite do loteamento Jardim Shangri-lá até chegar ao 
ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7524756,9428; E=696174,2025); Daí deflete à direita 
rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7524120,6418; 
E=696572,2648); Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 17 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7523779,0822; E=696743,1621); Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue 
até chegar ao ponto 18 (coordenada SIRGAS 2000 N=7523559,5082; E=696806,2314); Daí 
deflete à esquerda rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 19 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7523493,5163; E=696861,8914); Daí deflete à esquerda rumo Sudeste e segue pelo limite do 
loteamento Tamboré até chegar ao P0, ponto inicial desta descrição.
VI - Perímetro 6 (P6):
Inicia-se no ponto definido como P0, na confluência do Rio Batalha, com o alinhamento da 
faixa de domínio do DER da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido 
Bauru-Marília, (limite dos municípios de Bauru e Piratininga, coordenada SIRGAS 2000 
N=7529218,6835; E=686774,0584); Daí segue por este alinhamento, sentido Bauru e rumo 
NE, até o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7534600,5119; E=696855,5530) trevo desta 
rodovia com a SP-300 – Rodovia Marechal Rondon; Segue a esquerda e segue pelo alinhamento 
da faixa de domínio do DER desta rodovia até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7539069,4976; E=692299,3731), trevo de acesso às penitenciárias P1 e P2; Segue a esquerda, 
rumo Sudoeste acompanhando a Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana – BRU 004 
por uma distância de 500,00 metros perpendicular ao alinhamento da faixa de domínio do 
DER da SP 300 – Rodovia Marechal Rondon, até chegar ao ponto 3 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7538642,0291; E=692039,9047);  daí segue paralelo ao alinhamento dessa faixa até 
encontrar a propriedade da CTEPP, antiga CESP até ao ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7535062,5554; E=696027,6082); daí segue a direita rumo Sudoeste contornando a divisa da 
propriedade da CTEPP até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7534346,4800; 
E=695852,3654); daí deflete à direita rumo Sudoeste, até chegar ao ponto 6 (coordenada 
SIRGAS 2000 7533475,6911; E=694601,5281); daí segue a direita, rumo Noroeste até o ponto 
7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533535,1165; E=694508,6612); daí Segue a esquerda, rumo 
Sudoeste e segue paralelamente distante 500 metros ao alinhamento da faixa de domínio da 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP- 294), sentido Bauru-Marília, até chegar 
ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.144,1920; E=693.964,2142); daí deflete à 
direita, rumo Noroeste até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.130,1483; 
E=693.306,7230); daí deflete à esquerda, rumo sudeste, até encontrar o ponto 10 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7532710,7565; E=693361,2039), distante perpendicularmente 500,00 metros 
do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros(SP 
294), sentido Bauru-Marília; daí deflete à direita, segue em paralelo e distante 500 metros do 
alinhamento da faixa de domínio da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros(SP 294), até 
encontrar o Rio Batalha, definido pelo ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.530,2229; 
E=686.238,7961); daí deflete à esquerda, rumo Sudeste acompanhando o Rio Batalha, divisa de 
município entre Bauru e Piratininga, até encontrar o P0, ponto inicial desta descrição.

VII - Perímetro 7 (P7):
Inicia-se no ponto definido como P0 (coordenada SIRGAS 2000  N=7521091,3350; 
E=695590,9662), na confluência do loteamento Águas Virtuosas e o Rio Batalha; daí segue 
contornando toda divisa do loteamento Águas Virtuosas até encontrar com o P0, ponto inicial 
desta descrição.
VIII - Perímetro 8 (P8):
Inicia a descrição no ponto definido como P0 (coordenada SIRGAS 2000 N=7537655,7647; 
E=690388,6604), na confluência do Córrego Gabiroba; Segue a esquerda sentido SE por uma 
distância de 727,75 m até encontrar o limite da penitenciária no ponto 1 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7537100,5637; E=690859,1695); daí segue a esquerda rumo NE contornando a área da 
penitenciária até o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7536707,4072; E=691192,3563); segue 
sentido SE até o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.324,4307; E=691.516,9151); daí 
segue a esquerda sentido NE por uma distância de 1.339,03 m até encontrar o ponto 4 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7537172,9674; E=692552,7670); segue rumo NW por uma distância de 
548,06 m até o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7537575,4257; E=692180,7424); daí 
segue rumo a NW por uma distância de 1.107,07 m até o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7538388,3823; E=691429,2611); daí deflete à esquerda rumo SW acompanhando o Córrego 
Gabiroba até encontrar o P0, ponto inicial desta descrição. 
IX - Perímetro 9 (P9):
Inicia no ponto definido como P0 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.537.656,9307; 
E=690.396,9151), no encontro da Estrada Municipal BRU 007 – Acesso ao Distrito de Tibiriçá 
e da Rua Joaquim Ferraz da Silveira; daí continua pelo alinhamento desta rua (lado direito) até 
encontrar a Estrada BRU 010, denominada Arthur Sartori; daí segue rumo a NE até a confluência 
desta estrada como o Loteamento Chácaras da Divisa de Tibiriçá; daí segue rumo a SW até 
encontrar a Estrada Municipal BRU 12 – estrada de acesso ao cemitério de Tibiriçá; daí segue 
rumo SW pelo acesso do cemitério até encontrar a Rua 5 de Novembro; daí segue nessa rua até 
encontra a faixa de domínio da ferrovia; daí segue rumo SE por esta faixa de domínio da ferrovia 
até encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.703,9094; E=683.713,0053); daí 
segue a esquerda rumo NW até encontrar o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539711,5126; 
E=683697,3782); daí segue a direita rumo NE até encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7539722,4169; E=683700,1478); daí segue a esquerda rumo NW até encontrar o ponto 
4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539726,9463; E=683677,2350); daí segue a esquerda rumo 
SW até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539716,3776; E=683674,8849); daí 
segue a direita rumo NW até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539722,8536; 
E=683634,2443); daí segue a esquerda rumo a NE por uma distância, em linha reta, de 418,13 
até encontrar o P0, ponto inicial desta descrição.
X - Perímetro 10 (P10):
Inicia-se no ponto definido como P0 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.339,6131; 
E=711.350,7836), ponto inicial desta descrição, na confluência da quadra 1170 do setor 3 e o 
lago; daí segue rumo NW até encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.729,7583; 
E=711.084,7956); daí segue a direita rumo NE até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.527.756,1670; E=711.123,2318); segue a esquerda rumo NW ate encontrar o ponto 
3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.004,9434; E=710.273,2385), limite de município entre 
Bauru e Pederneiras; daí acompanha o limite de município até encontrar o ponto 4 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.528.752,1881; E=709.110,9797); daí segue sentido SE até encontrar a 
Alameda Titi; daí segue na Alameda Titi rumo SW até encontrar o vértice da quadra 1484 do 
setor 3; daí vira a esquerda rumo SE, seguindo pelo alinhamento da quadra 1484 do setor 3, até 
encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7526574,7175; E=708213,0335); daí segue 
sentido NE até encontrar a Alameda do Futebol; daí vira a esquerda até rumo NE até encontrar 
o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7527592,5272; E=709375,3185); daí deflete à direita 
e segue rumo SE acompanhando a linha de divisa do loteamento Vale do Igapó até chegar ao 
ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.504,821; E=709.780,9620), no limite entre os 
município de Bauru e Agudos; daí segue rumo NE no Limite de Município, acompanhando 
o Córrego Campo Novo até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7526888,5004; 
E=710923,3811); daí segue rumo NW até encontrar a Alameda das Andorinhas; daí deflete à 
direita rumo NE e segue acompanhando esta via até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7527468,1988; E=711058,5526); daí segue a direita rumo SE contornando o vértice da 
quadra 1170 do setor 3 até encontrar o P0, ponto inicial desta descrição.

Art. 2º São parte integrante desta lei os seguintes anexos:
I -  Anexo 1: Mapa contendo o perímetro urbano consolidado, o qual dispõe do perímetro 

urbano total, já incluída a proposta de expansão;
II -  Anexo 2: Estudo contendo a identificação das novas áreas a serem incluídas,  com a 

especificação o traçado viário básico e das áreas de relevante interesse ambiental.
Art. 3º A ocupação do solo deverá seguir as diretrizes de parcelamento a serem emitidas pelo Grupo 

de Análise de Empreendimentos – GAE, em conformidade ao Plano Diretor Participativo, Lei 
Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 2.008, contemplando as diretrizes de expansão viária, 
abastecimento e infraestrutura e a proteção de áreas de interesse ambiental, histórico e cultural.  

§ 1º Empreendimentos que possam causar impacto ambiental ou de vizinhança estão sujeitos à 
elaboração de EIA – Estudo de Impacto Ambiental ou de EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança, 
nos termos da legislação vigente.

§ 2º O sistema viário básico, a ser seguido na implantação de novos empreendimentos, consta 
definido no Plano Diretor Participativo e, complementarmente, no Anexo II desta lei, sendo 
autorizadas modificações que vierem a contribuir para a melhoria da qualidade viária, desde que 
essa condição seja comprovada e a modificação aprovada pelo GAE.

§ 3º  As áreas de relevante interesse ambiental deverão ser prioritariamente destinadas como Área 
Verde, na composição de áreas públicas de novos empreendimentos, respeitados os percentuais 
previstos pela legislação de parcelamento do solo e outras normas de regulação ambiental e 
urbanística aplicáveis.

§ 4º  As áreas registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) como 
Reserva Legal poderão ser demarcadas como Área Verde, respeitadas as restrições especificas 
determinadas pela legislação ambiental.

Art. 4º  As novas áreas incluídas no perímetro urbano por meio desta Lei, demarcadas no Anexo II, ficam 
classificadas como ZR4 – Zona Residencial 4, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.339, 
de 15 de fevereiro de 1.982. 

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 
6.065, de 28 de abril de 2.011.

 Bauru, ...
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=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
16, abril, 18

Senhor Presidente,
Nobres vereadores.

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o Projeto de Lei que cria 
nova delimitação ao perímetro urbano de Bauru.

O Projeto visa a atender uma reivindicação feita por diversos segmentos da sociedade bauruense, 
que solicitam a revisão dos limites territoriais urbanos, de modo a ampliar a disponibilidade de áreas para 
a promoção de novos parcelamentos e empreendimentos em nossa cidade. 

É sabido que há pelo menos 10 anos Bauru não promove uma ação planejada de revisão de seu 
perímetro urbano. E quando isso foi feito, na revisão do Plano Diretor (Lei Municipal nº 5.631, de 22 de 
agosto de 2.008), decidiu-se, naquela época, por evitar a expansão territorial e voltar-se a ocupação de 
vazios urbanos. De lá para cá a maioria das glebas vazias foram ocupadas. Hoje, os levantamentos e mesmo 
o acompanhamento de empreendimentos que é feitos pelo Grupo de Análise de Empreendimentos (GAE), 
apontam restar poucas glebas disponíveis. A maioria delas possui restrições topográficas ou incidência 
significativa de córregos ou nascentes que prejudicam o seu aproveitamento para o parcelamento de solo 
para fins urbanos. 

O fato é que essa escassez de glebas parceláveis tem impactado no mercado imobiliário, criando um 
desequilíbrio que corroborou para transformar Bauru numa das cidades com maior valor de metro quadrado 
do interior de São Paulo. Ainda que outras políticas de regulação urbana devam ser implementadas, tais 
como IPTU Progressivo no Tempo e a Outorga Onerosa, elas sozinhas não são suficientes para solucionar 
esse desequilíbrio imobiliário, que vem prejudicando principalmente a oferta de moradias destinadas à 
população de baixa renda.

Reconhece-se que é chegada a hora de se promover uma expansão territorial urbana. Diferente do 
que vinha sendo praticado em Bauru nos últimos anos, a presente proposta não privilegia ou nomina glebas, 
mas baseia-se em uma ação planejada, com amplo estudo do território sob uma mesma ótica, a partir de 
diretrizes para a expansão sustentável.

Para a elaboração da presente proposta de ampliação, a equipe da Secretaria de Planejamento efetuou 
pesquisa de informações e consulta de documentos, visando compreender as características territoriais e 
pré-disposições das áreas rurais, lindeiras ao território urbano, que poderiam ser incluídas no perímetro 
urbano. Para isso foram consultados:

• Peças cartográficas do IGC/IBGE, as quais serviram para identificar áreas com condições 
topográficas favoráveis à ocupação urbana, além de hidrografia e outras constatações 
territoriais;

• Imagens de satélite do Google, que serviram para verificar o uso do solo e identificar 
incidências urbanísticas e ambientais relevantes à ocupação urbana, tais como linhões, áreas 
de mata, brejosas, etc;

• Mapa contendo a delimitação das Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
• Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), o qual foi consultado para identificar 

Reserva Legal, mata nativa e outras restrições registradas no georreferenciamento, além da 
constatação das linhas de divisa de propriedades; 

• Processos existentes na secretaria, referente à pedidos de inclusão de área ao perímetro urbano, 
para identificar áreas em que já havia sido apontado interesse pela utilização para fins urbanos.

Após o estudo preliminar, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente também foram consultados. 

Na consulta feita ao DAE buscou-se averiguar se as possíveis regiões apontadas para a inclusão no 
perímetro urbano poderiam, futuramente, ser atendidas pelas redes de abastecimento de água e afastamento 
de esgoto, ainda que, para isso, fossem necessárias complementações das redes e investimentos que 
poderiam ser viabilizados como contrapartida de futuros empreendimentos.

Nas tratativas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi debatido o andamento dos Planos de 
Manejos das APAs. Considerando já estar em andamento os três Planos de Manejo (Água Parada, Campo 
Novo e Batalha), concluiu-se que o processo de expansão do perímetro urbano sobre essas áreas deveria 
aguardar o término dos respectivos planos, de modo que fossem promovidos com base na análise e no 
diagnóstico produzidos especificamente para essas áreas, assegurando propostas devidamente embasadas 
e alinhadas com o planejamento sustentável desses locais. Assim, propõe-se que a expansão do perímetro 
urbano sobre as unidades de conservação sejam promovida somente após a conclusão dos respectivos 
Planos de Manejos.

Após esse conjunto de estudos, chegou-se a uma proposta de expansão do perímetro urbano, 
estruturada em diretrizes gerais que priorizaram áreas: 

• Contíguas à malha urbana existente;
• Situada fora das Áreas de Proteção Ambiental;
• Com viabilidade de interligação viária;
• Com predominância topográfica passível de se compatibilizar aos fins urbanos;
• Com condições, ainda que em macro escala, de atendimento futuro por serviços públicos de 

infraestrutura. 
Para a definição da proposta também foram observadas as disposições previstas pelo artigo 42-B do 

Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2.001, que institui parâmetros de regulação 
urbana que devem ser considerados nos projetos de ampliação de perímetro urbano. 

Parte desses parâmetros já constam previstos expressamente no Plano Diretor Municipal, estando, 
nesse caso, dispensada da necessidade de elaboração de estudos específicos, conforme previsão de dispensa 
contida no parágrafo 2º do citado artigo.

Ainda assim, decidiu-se por realizar análises complementares, elaboradas para os trechos a serem 
incluídos no perímetro urbano, a fim de identificar restrições de ocupação e apontar diretrizes, principalmente 
em relação ao traçado viário básico e a especificação de áreas de relevante interesse ambiental, que devem 
ser priorizadas para compor o percentual de áreas verdes em futuros empreendimentos nesses locais.

Para a promoção da diversidade de uso que é recomendada pelo Estatuto da Cidade, propõe-se que 
as novas áreas a serem incluídas no perímetro urbano por este Projeto de Lei sejam classificadas como 
ZR4 – Zona Residencial 4, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.339, de 15 de fevereiro de 1.982. 
Esta Zona prevê a predominância residencial mas permite atividades comerciais e de serviços  compatíveis 
à convivência residencial. 

Em relação à demarcação de novas áreas de interesse social (ZEIS), entendeu-se que essa questão 
deve ser tratada na revisão do Plano Diretor, onde já se encontra prevista. Isso porque o objetivo dessa 
demarcação é justamente assegurar moradias populares em áreas consolidadas e bem servidas de 

infraestrutura e equipamentos, o que não é o caso das áreas que se pretende incluir no perímetro, que se 
configuram como regiões periféricas e ainda sem infraestrutura. Também se reconheceu como indevido 
promover o estudo parcial da cidade para a demarcação dessas áreas, ou seja, contemplando a demarcação 
de ZEIS somente nas franjas urbanas. Assim, decidiu-se por manter esse tema para ser tratado no Plano 
Diretor, devendo ser apreciado considerando a totalidade da área urbana e não apenas os trechos a serem 
incluídos no perímetro urbano neste momento.  

Por fim, observa-se que além dos dispositivos que constam no Plano Diretor, há outras 
regulamentações previstas em legislações municipais específicas que se aplicam às áreas a serem incluídas 
no perímetro urbano, atendendo, em conjunto com o Plano Diretor e aos estudos por ora elaborados, a 
todas as exigências impostas aos projetos de expansão de perímetro urbano pelo Estatuto da Cidade. 
Constam dessas leis a regulamentação ao parcelamento, uso e ocupação do solo, a definição de índices 
urbanísticos e parâmetros para o licenciamento de empreendimentos, as diretrizes e instrumentos para 
assegurar a preservação ambiental e do patrimônio histórico cultural, e as medidas para a mitigação de 
impactos e a adoção de contrapartidas para a justa distribuição de ônus e benefícios decorrentes do processo 
de urbanização, entre outras questões. Nesse contexto podemos citar as leis: 

• Lei Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 2.008 – Institui o Plano Diretor Participativo;
• Lei Municipal nº 2.339, de 15 de fevereiro de 1.982 – Disciplina do parcelamento, uso e 

ocupação do solo;
• Lei Municipal nº 5.766, de 30 de julho de 2.009 – Regulamenta as ZEIS e estabelece normas 

para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS).
• Lei Municipal nº 6.626, de 18 de fevereiro de 2.015 – Dispõe sobre a elaboração de Estudo de 

Impacto de Vizinhança e dá outras providências relacionadas a contrapartidas e mitigações;
• Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017 – Dispõe sobre o licenciamento de obras 

e edificações
Assim, entende-se haver o pleno atendimento às disposições previstas pelo artigo 42-B do Estatuto 

da Cidade. Os aspectos urbanísticos específicos, não previstos no Plano Diretor ou nas legislações 
complementares, foram incluídos no presente Projeto de Lei.

Após a construção da proposta preliminar de expansão do perímetro urbano, definiu-se pela realização 
de 5 audiências públicas, que foram promovidas nas quatro regiões da cidade (norte sul, leste e oeste) e 
mais uma na região central. O objetivo das audiências foi expor a proposta preliminar elaborada pelo 
Executivo, debatê-la e aperfeiçoar seu conteúdo, adaptando-o às necessidades e sugestões apresentadas 
durante o processo de consulta popular. Também foi aberto um canal de comunicação na Secretaria de 
Planejamento para receber pedidos de inclusão de área e sugestões à proposta. 

As audiências foram divulgadas na mídia e no Diário Oficial do Município. Um grande número de 
pessoas se fez presente nos eventos, desde empresários, vereadores, líderes comunitários, representantes 
de conselhos municipais e cidadãos comuns. Atendimentos presenciais também foram realizadas pela 
Secretaria de Planejamento, voltado a repassar informações e receber sugestões de pessoas interessadas em 
contribuir com o projeto.

Ao longo desse processo, foram realizados aperfeiçoamentos na proposta e, ao final, foi encaminhada 
à apreciação do Conselho do Município de Bauru (CMB), que se manifestou favorável ao projeto.

Por todo o exposto, entende-se que a presente proposta encontra-se madura e apta a ser apreciada por 
essa Casa de Leis.  

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

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 40/18

Clodoaldo Armando Gazzetta, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais
RESOLVE:
Autorizar o servidor Weber Alves de Oliveira, Diretor de Divisão de Praças e Áreas Verdes, lotado na 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou quem o estiver substituindo, para  ser o gestor do  Contrato nº 
8624/17, celebrado através do Processo nº 67926/17, com a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural 
de Bauru – EMDURB, sendo responsável por acompanhar/conferir os recibos de prestação de serviços 
advindos de tal contrato, cabendo exclusivamente ao Secretário Municipal, ou quem o estiver substituindo, 
atestá-los.  
Os recibos de prestação de serviços serão emitidos pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbanos 
e Rural de Bauru – EMDURB, e entregues ao gestor do contrato, constando os serviços efetuados a cada 
quinzena, suas descrições, as planilhas, cronogramas, ordens de serviço, e os respectivos valores, de acordo 
com as cláusulas quinta e sexta do referido contrato.
O gestor possui 05 (cinco) dias úteis para realizar a finalização da conferência dos serviços, uma vez 
que as planilhas e cronogramas de serviços devem ser previamente enviados pela EMDURB, para 
acompanhamento dos serviços efetuados.
Após a conferência, caso seja detectada diferença de valores, inexecução do serviço, ou houver qualquer 
questionamento em relação ao mesmo, o recibo deverá ser imediatamente devolvido à EMDURB, junto 
com os questionamentos, para que proceda com as regularizações.
Retornando o recibo ao gestor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o mesmo terá 02 (dois) dias 
úteis para verificar se a regularização realizada pela EMDURB e se o recibo de prestação de serviço está 
em conforme.
O Secretário Municipal,  ou quem o estiver substituindo em sua ausência, deverá atestar o recibo em até 02 
(dois) dias úteis após o seu recebimento e enviar à Secretaria Municipal de Economia e Finanças para que 
proceda com os demais atos para o pagamento.
Esta Portaria retroage seus efeitos a partir da assinatura do contrato (21/12/17).

Bauru, 16 de abril de 2018
Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

EXTRATOS



8 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 19 DE ABRIL DE 2.018

CONTRATO Nº 8.729/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 6.529/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 216,33- MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.730/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc nº 3.508/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 684,26 – MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.731/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 - E-DOC nº 3.510/18 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.217,36 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03- ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.732/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc nº 4.516/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 240,58 – MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.733/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc nº 4.520/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 508,57 – MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.737/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 4.514/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 300,88 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.738/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc nº 4.518/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 315,71 – MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.739/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc nº 89.034/17) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 510,00– MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.743/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 89.032/17) - CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 62,10 – MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.746/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 2.555/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital de 
Licitação nº 472/16. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 2.117,50 – MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.749/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 2.553/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 418,34 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONTRATO Nº 8.750/18 - PROCESSO Nº 34.279/16 (E-doc. nº 2.550/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 34.279/16, a fornecer ao CONTRATANTE: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO 
DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DO 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, melhor descritos no Anexo I do Edital 
de Licitação nº 472/16 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 225,00 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 318/16 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 05/03/18.

CONVÊNIO Nº 381/17 – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIO DA CASA CIVIL 
X MUNICÍPIO DE BAURU - EDOC Nº 24.873/18 – OBJETO: O presente convênio tem como objeto 
a transferência de recursos financeiros para reforma do Bosque do Núcleo Residencial Presidente Geisel, 
com área total de 24.708,00m², localizado no quadrilátero formado pelas Ruas José Pires de Camargo, 
Alziro Zarur, Alexandrino Rodrigues e Hélio Caçador, de acordo com o correspondente plano de trabalho, 
às fls. 10/34, que integra o presente instrumento. – VALOR TOTAL: R$ 121.207,78 - PRAZO: 720 dias 
a partir da assinatura – ASSINATURA: 20/12/2.017.

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL CELEBRADO 
ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BAURU/SP, NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV – FAR – EDOC Nº 24.947/18 – OBJETO: 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Cláusula 2.PRAZO do Convênio firmado para 
execução do Trabalho Social no empreendimento denominado Residencial Água da Grama, cadastrado no 
SIAPF sob o nº 0367.216-56, realizado conforme as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, que 
passa(m) a ter a(s) seguinte(s) redação: 1.1 Fica o instrumento contratual prorrogado por mais 04 (quatro) 
meses, podendo sofrer outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos, respeitado o limite legal. 
1.2 Ficam ratificadas, em todos os seus termos e condições,as demais Cláusulas do Convênio ora aditado, 
tornando-se este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só 
efeito. – ASSINATURA: 01/02/18.

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL CELEBRADO 
ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BAURU/SP, NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV – FAR – EDOC Nº 24.947/18 – OBJETO: 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Cláusula 2.PRAZO do Convênio firmado para 
execução do Trabalho Social no empreendimento denominado Residencial Três Américas II, cadastrado no 
SIAPF sob o nº 0368.167-88, realizado conforme as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, que 
passa(m) a ter a(s) seguinte(s) redação: 1.1 Fica o instrumento contratual prorrogado por mais 04 (quatro) 
meses, podendo sofrer outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos, respeitado o limite legal. 
1.2 Ficam ratificadas, em todos os seus termos e condições,as demais Cláusulas do Convênio ora aditado, 
tornando-se este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só 
efeito. – ASSINATURA: 01/02/18.

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL CELEBRADO 
ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BAURU/SP, NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV – FAR – EDOC Nº 24.947/18 – OBJETO: 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Cláusula 2.PRAZO do Convênio firmado para 
execução do Trabalho Social no empreendimento denominado Residencial Eucalipitos, cadastrado no 
SIAPF sob o nº 0307.341-18, realizado conforme as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, que 
passa(m) a ter a(s) seguinte(s) redação: 1.1 Fica o instrumento contratual prorrogado por mais 04 (quatro) 
meses, podendo sofrer outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos, respeitado o limite legal. 
1.2 Ficam ratificadas, em todos os seus termos e condições,as demais Cláusulas do Convênio ora aditado, 
tornando-se este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só 
efeito. – ASSINATURA: 28/02/18.
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TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL CELEBRADO 
ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BAURU/SP, NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV – FAR – EDOC Nº 24.947/18 – OBJETO: 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Cláusula 2.PRAZO do Convênio firmado para 
execução do Trabalho Social no empreendimento denominado Residencial Monte Verde, cadastrado no 
SIAPF sob o nº 0298.725-49, realizado conforme as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, que 
passa(m) a ter a(s) seguinte(s) redação: 1.1 Fica o instrumento contratual prorrogado por mais 04 (quatro) 
meses, podendo sofrer outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos, respeitado o limite legal. 
1.2 Ficam ratificadas, em todos os seus termos e condições,as demais Cláusulas do Convênio ora aditado, 
tornando-se este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só 
efeito. – ASSINATURA: 28/02/18.

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL CELEBRADO 
ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BAURU/SP, NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV – FAR – EDOC Nº 24.947/18 – OBJETO: 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Cláusula 2.PRAZO do Convênio firmado para 
execução do Trabalho Social no empreendimento denominado Residencial Mirante da Colina, cadastrado 
no SIAPF sob o nº 0340.959-73, realizado conforme as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, 
que passa(m) a ter a(s) seguinte(s) redação: 1.1 Fica o instrumento contratual prorrogado por mais 04 
(quatro) meses, podendo sofrer outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos, respeitado o limite 
legal. 1.2 Ficam ratificadas, em todos os seus termos e condições,as demais Cláusulas do Convênio ora 
aditado, tornando-se este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam 
um só efeito. – ASSINATURA: 28/02/18.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
David José Françoso

Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
SEDE da Secretaria da Administração

Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 
Funcional.

Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900
Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h

SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS

Administração: (14) 3235-1099 / (14) 98129-1264
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110
Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-
1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337
Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548 
Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 
3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3234-9022
Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022 
Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

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

PESQUISA DE ATENDIMENTO: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx
OUVIDORIA: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx

FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

A Secretaria da Administração, através da Divisão de Apoio ao Servidor, iniciou auditoria nos convênios 
celebrados entre o Município e empresas que comercializam produtos ou prestam serviços aos servidores 
públicos municipais, com o objetivo de identificar os estabelecimentos que não apresentam em seus preços 
vantajosidade aos servidores. Quando a Administração Municipal firma convênio deve haver alguma 
forma de vantagem efetiva ao servidor para incentivá-lo a aderir ao mesmo, caso contrário, ele pode 
pessoalmente, sem a intervenção do Município, adquirir o serviço ou produto da empresa de forma direta. 
Caso não haja diferenciação no desconto para os servidores municipais além do oferecido ao público em 
geral, apenas o Município estará fazendo concessões, uma vez que irá contribuir significativamente para 
a carteira de clientes da empresa, ou seja, gerando lucro a uma das partes, o que é vedado pelo instituto 
do convênio. Dessa maneira, os convênios em que a vantajosidade não for comprovada estarão sendo 
cancelados. Qualquer dúvida, entrem em contato com a Secretaria da Administração através dos telefones 
(14) 32275647 – 32275650 – 32349022.

PORTARIA SMA Nº 02/2018
DAVID JOSÉ FRANÇOSO, Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo artigo 12, inciso I, alínea “b”, da Lei Municipal nº 5.804/2009 e artigo 3º do Decreto 
Municipal 6.618/1993;
Considerando o avanço das tecnologias da informação e comunicação, em especial ao tráfego em rede de 
dados, voz e imagem;
Considerando que a Rede Metropolitana do Município interliga por fibra, rádio ou tecnologia ADSL, 185 
edificações com atividades e serviços de natureza pública;
Considerando o alto custo despendido com telefonia tradicional para estabelecer comunicação entre os 
colaboradores no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru;
Considerando que o Spark é um software de código aberto e tem como características e vantagens: 
ferramenta de mensagem instantânea corporativa interna; comunicação veloz, maior integração e 
engajamento dos colaboradores; reuniões virtuais, interação e troca de dados, informações em tempo 
real; aumento na produtividade e qualidade das informações; alinhamento de estratégias e objetivos de 
negócio; conversas são gravadas e pode ser pesquisado por usuário ou palavra chave; registro do tempo de 
duração de cada conversa; acesso via web nos equipamentos que não tem a ferramenta instalada; opção de 
enviar mensagens em massa para comunicados; comunicação somente com contatos internos à organização 
(melhora a produtividade); área administrativa via web em português (BR) e intuitiva onde podem ser 
gerenciados os grupos e usuários; redução de custos com ligações e deslocamentos;
Considerando que o Spark, como solução de mensagem instantânea corporativa, encontra-se instalado e 
homologado no Datacenter Municipal desde 2006;

RESOLVE:
Art. 1º. Institucionalizar o Spark como solução de mensagem instantânea corporativa no âmbito da 
Secretaria da Administração.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Bauru, 17 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP, NOTIFICADA DA DECISÃO PROFERIDA 
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.605/16 QUE APLICOU A PENALIDADE DE MULTA 
MORATÓRIA, SOBRE O VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES DAS NOTAS DE EMPENHOS Nº 
7094, 5069, 6240, 6241, 7876, 10690, 14097, 20156 E 23119, CORRESPONDENTES AOS PEDIDOS 
NºS 580, 3741, 4321, 4412, 5071, 5679, 5837, 7471 E 7969, OU SEJA, A ENTREGA COM ATRASO DE 
620 KG (SEISCENTOS E VINTE QUILOS) DE SABÃO EM PÓ, NO VALOR DE R$ 144,46 (CENTO 
E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERÁ COMPENSADA, 
SE POSSÍVEL, DOS VALORES FUTUROS DEVIDOS A EMPRESA. NÃO HAVENDO CRÉDITOS 
DISPONÍVEIS A FAVOR DA EMPRESA, O VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO AOS COFRES 
MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, NO PRAZO DE 
20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA. NÃO HAVENDO O PAGAMENTO, O 
VALOR DEVIDO SERÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PARA FUTURA EXECUÇÃO FISCAL.
BAURU, 11 DE ABRIL DE 2.018.

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.
REQUERIMENTOS DEFERIDOS - LOTE 45

Matr. E-doc Retroativo (Novo Ciclo)
17104 7718/17 01/02/2017
27839 21809/18 03/04/2018
27897 58120/15 11/09/2015
28249 5931/17 25/01/2017
30364 10181/18 15/02/2018
30383 10176/18 15/02/2018
30451 18011/18 15/04/2018
30562 5737/2018 26/01/2018
32291 17918/18 15/03/2018

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
REQUERIMENTOS  INDEFERIDOS LOTE 45

MATR E-DOC MOTIVO

24353 89170/2017
Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente
Lei 5975/10, Decreto 11.627/ 11, Lei 6423/13, Lei 6692/15
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27740 14341/2018
Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente
Lei 5975/10, Decreto 11.627/ 11, Lei 6423/13, Lei 6692/15

29580 24190/2017
Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente
Lei 5975/10, Decreto 11.627/ 11, Lei 6423/13, Lei 6692/15

30085 30099/2017
Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente
Lei 5975/10, Decreto 11.627/ 11, Lei 6423/13, Lei 6692/15

30278 90272/2017
Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente
Lei 5975/10, Decreto 11.627/ 11, Lei 6423/13, Lei 6692/15

Informamos que o (s) requerimento(s) de progressão na carreira que foram indeferidos serão encaminhados 
ao(s)  servidor(s)  interessado(s), detalhando o motivo do indeferimento. 
Ressaltamos que, de acordo com o artigo 68 do Decreto Municipal nº 11.627/2011, o servidor que não 
concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional, (CDF) bem como, com os 
resultados da Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, poderá, justificadamente, apresentar pedido de 
reconsideração no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo. A CDF- Administração 
está a disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

NOMEAÇÃO: A partir de 05/04/2018, portaria nº 588/2018, nomeia interinamente, o servidor SIDNEI 
RODRIGUES, RG nº 24.345.481-8, no cargo em comissão de Coordenador de Defesa Civil, do Gabinete 
do Prefeito, conforme protocolo/e-doc nº 25.342/2018.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 06/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Maria Teresa Atta, Sara Nader Marta, Heloisa Ferrari Lombardi, Andrea Belli Floriano, Eduardo 
Jannone da Silva e sob a coordenação de Marcia Araujo dos Reis de Oliveira, Mariana Félix Bueno 
Belone e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 508/2018, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
9. A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 

VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 

CIRURGIÃO 
DENTISTA

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Odontologia 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 
Odontologia 

(CRO)

R$ 2.750,24 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal 6564/14 e alterações posteriores.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Odontologia, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Registro no 
Conselho Regional de Odontologia – CRO, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – 
CIRURGIÃO DENTISTA, 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”.
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2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
                          b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, 
efetuado pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 

que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, 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. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por 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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
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do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo 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 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal 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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal 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 conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) 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. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista 
em Saúde – 

CIRURGIÃO 
DENTISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua 
Portuguesa

10

Legislação 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – CIRURGIÃO 
DENTISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, será composta por 50 (cinquenta) 

questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 508/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Mestrado, em área afim 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
área afim, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 
no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
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com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
 18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – CIRURGIÃO 
DENTISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – 
CIRURGIÃO DENTISTA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 

acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos 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 Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. 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 recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato 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 a 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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
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e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 508/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – CIRURGIÃO DENTISTA
 Elaborar e manter atualizados os prontuários dentro das normas vigentes. Realizar a atenção em saúde 
bucal: procedimentos odontológicos de tratamento, emergência/urgência, prótese e ortodontia. Realizar 
ações voltadas à saúde coletiva e procedimentos odontológicos preventivos. Realizar auditorias, perícias 
e zelar pela equipe e pelo uso adequado dos instrumentos e equipamentos. Realizar ações voltadas à 
Vigilância em Saúde. Realizar anamnese com o paciente, levantando dados médicos, doenças e medicações 

que foram/são utilizadas. Encaminhar, em caso de suspeita, para exames de diabetes, colesterol, 
hipertensão, etc. Encaminhar, quando necessário, para outros serviços especializados na área odontológica. 
Fornecer informações sobre o diagnóstico, procedimentos e medicações ministradas. Trocar informações 
com outros profissionais. Realizar exame odontológico, anotando os dados e procedimentos realizados 
na ficha clínica do paciente. Avaliar e definir prioridades e opções de tratamento. Realizar procedimentos 
de restauração. Realizar tratamento periodontal. Realizar tratamento endodôntico. Aplicar anestesia. 
Estancar hemorragias dentárias. Realizar tomadas radiográficas odontológicas, quando indicadas. Analisar 
e interpretar resultados de exames radiológicos em odontologia. Realizar procedimentos de exodontia. 
Orientar e executar atividades de urgências odontológicas. Ministrar medicação de uso interno e externo 
indicada em odontologia ou em casos de urgência e emergência (Lei nº 5081/66, Art. 6, Inciso 2º). Realizar 
tratamento protético ofertado pela Instituição. Colocar aparelhos ortodônticos ofertados pela Instituição. 
Realizar ajuste oclusal. Assistir a população na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio e 
demais espaços comunitários. Realizar atendimentos na sala de emergência, em pacientes com traumas, 
quando solicitado. Realizar aplicação tópica de flúor. Realizar aplicação de selantes. Ensinar técnicas de 
escovação dentária. Ensinar a utilização do fio dental. Participar de atividades educativas e preventivas 
em mutirões e campanhas de atendimento à população. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde, 
de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. Colaborar no planejamento, elaboração, 
execução, supervisão e avaliação dos Programas de Saúde implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Participar de ações intersetoriais. Periciar e avaliar serviços odontológicos.  Levantar dados estatísticos e 
realizar levantamento epidemiológico. Reconhecer arcada dentária, quando solicitado.  Realizar visitas 
de apoio técnico.  Atentar-se para o uso adequado dos instrumentos, equipamentos, medicamentos e 
insumos. Zelar pela segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho. Realizar supervisão técnica do 
Auxiliar em Saúde – Atendente de Consultório Dentário e do Técnico em Saúde -Técnico de Higienização 
Dentária. Supervisionar estagiários de sua área de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. 
Prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Implementar atividades de ensino-
aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas 
para a formação no âmbito do SUS. Compor equipe técnica de vigilância (epidemiológica, sanitária e 
ambiental), atuando conforme legislações vigentes, emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual 
de Saúde, Prefeitura Municipal de Bauru e de outros órgãos afins, de acordo com o nível de delegação de 
competência ao Município e Leis do Sistema Único de Saúde- SUS. Inspecionar serviços de saúde e de 
interesse à saúde para avaliar e controlar o risco sanitário.
Zelar pelo cumprimento das legislações sanitárias. Realizar procedimentos administrativos referentes 
às infrações sanitárias. Analisar e emitir pareceres em processos administrativos. Participar da análise 
de projetos de edificações, dentro de sua competência. Orientar o público sobre saúde e meio ambiente, 
promovendo educação sanitária e ambiental, dentro de sua competência. Eventualmente auxilia em outras 
atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Exame clínico do paciente, diagnóstico e planejamento. 
2. Prevenção e tratamento das doenças cárie e periodontal.
3. Procedimentos preventivos, de intervenção precoce e tratamento de baixa complexidade da doença cárie 
e suas consequências clínicas.
4. Restaurações minimamente invasivas.
5. Etiopatogenia das pulpo e parendodontopatias.
6. Reações progressivas do complexo dentinopulpar e periápice.
7. Restaurações diretas, proteção do complexo dentinopulpar e adesão às estruturas de esmalte e dentina.
8. Planejamento clínico integrado em Odontopediatria: procedimentos preventivos, restauradores, 
endodônticos e abordagem do trauma dental.
9. Urgências em Odontologia: controle de hemorragias, tratamento de abscessos, pericoronarites, alveolites 
e traumatismos dentais.
10. Uso de fluoretos em Odontologia.
11. Promoção e educação em Saúde Bucal.

Bibliografia
1. ANDREASEN, J. O.; ANDREASEN, F. M. Traumatismo dentário: soluções clínicas. São Paulo: 
Panamericana, 1991.
2. ANTUNES, J. L. F.; PERES, M. A. (Eds.). Epidemiologia da saúde bucal. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006.
3. BARATIERI, L. N. et al. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. São Paulo: Ed. Santos, 
2010.
4. BERK, H. Como salvar um dente: tratando os dentes vitalizados e desvitalizados baseado em evidências, 
sustentado por pesquisa. São Paulo: Ed. Santos, 2011.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB 
Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais. Brasília, 2012. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf. Acesso 
em: 23 mar. 2018.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Diretrizes da política nacional de saúde bucal. Brasília, 2004. 
Disponível   em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/diretrizes_da_politica_nacional_de_
saude_bucal.pdf. Acesso em: 23 mar. 2018.
7. BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e saúde bucal. 2. ed. São Paulo: Ed. Santos, 2013.
CORRÊA, M. S. N. P. Sucesso no atendimento odontopediátrico: aspectos psicológicos. São Paulo: Ed. 
Santos, 2002.
8. FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie dentária: a doença e seu tratamento clínico. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Santos, 2013.
9. GREENBERG, M. S.; GLICK, M. Medicina oral de Burket. 10. ed. São Paulo: Ed. Santos, 2008.
GUEDES-PINTO, A. C. et al. Odontopediatria. São Paulo: Ed. Santos, 2005.
10. HARGREAVES, K. M.; COHEN, S. Caminhos da polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
MONDELLI, J. et al. Fundamentos de dentística operatória. São Paulo: Ed. Santos, 2010.
11. PEREIRA, A. C. (Org.). Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e promovendo a saúde. Porto 
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Alegre: Artmed, 2003.
12. PEREIRA, J. C. et al. Dentística: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Artes Médicas, 2014.
13. PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. 4. ed. São Paulo: Ed. Santos, 2000.
14. PITTS, N. Cárie dentária: diagnóstico e monitoramento. São Paulo: Artes Médicas, 2012.

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
1. CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 - 
304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
2. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
6. BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
 
II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
 5. BRASIL.  Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1) 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
que conferem coerência e coesão ao texto.
  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam.
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 

Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
9. Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário – 
PCCS, dos Servidores Específicos da Área da Saúde do Município, bem como Reenquadra os Respectivos 
Cargos, Reconfigura as Carreiras, Cria Nova Grade Salarial, Dispõe sobre a Cessação do Pagamento das 
Gratificações e Adicionais, Institui as Jornadas Especiais e Regime de Plantão.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
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ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/04/2018 a 
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a 
22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para Entrega 
de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06, 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 07/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Lídia Cristina da Silva Teles, Andréa Cintra Lopes, Aida Maria Marasco, Oeni Custódio Marins, 
Bruno Prado Guedes de Azevedo e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, Walquiria Colla de 
Abreu Bastos e Mônica Cristina Pereira Santana sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
509/2018, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
9. A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 

FONOAUDIÓLOGO
01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Fonoaudiologia 

e Registro 
no Conselho 
Regional de 

Fonoaudiologia 
(CREFONO 2)

R$ 2.750,24 R$ 410,00 30 horas / 
semanais R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Fonoaudiologia, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Registro 
no Conselho Regional de Fonoaudiologia – CREFONO 2, estando em dia com sua anuidade comprovando 
estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
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c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – 
FONOAUDIÓLOGO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
                       b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado 
pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, 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. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por 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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
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completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo 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 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal 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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal 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 conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) 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. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 

Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista 
em Saúde – 

FONOAUDIÓLOGO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua 
Portuguesa

10

Legislação 10

Análise 
de Títulos Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – 
FONOAUDIÓLOGO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, será composta por 50 (cinquenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 509/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Mestrado, em área afim 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
área afim, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos
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m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 
no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
 18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – 

FONOAUDIÓLOGO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – 
FONOAUDIÓLOGO, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos 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 Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. 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 recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato 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 a 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;
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 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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 

candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 509/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – FONOAUDIÓLOGO
Atender pacientes individualmente e/ou em grupo. Exercer atividades técnico científicas, de ensino, 
administrativas e desenvolver pesquisas e programas que visem a promoção, prevenção e reabilitação da 
saúde, nas diversas áreas de atuação da fonoaudiologia. Exercer atividades de Vigilância em Saúde. Realizar 
o acolhimento de usuários dos serviços de saúde do SUS, no local de lotação ao qual pertencer. Realizar 
anamnese de acordo com os critérios de atendimento do serviço de saúde ao qual pertencer, bem como com 
os critérios fonoaudiológicos da área e/ou especificidade de atuação. Promover a saúde, prevenir, avaliar, 
diagnosticar, orientar, tratar (habilitar e reabilitar) e aperfeiçoar aspectos fonoaudiológicos da função 
auditiva periférica e/ou central, da função vestibular, da linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da 
articulação, da fala e dos sistemas mio funcional, orofacial, cervical e de deglutição do indivíduo, de acordo 
com a população atendida e/ou com os critérios de atendimento do serviço de saúde ao qual pertencer 
e/ou área de atuação. Analisar exames realizados por outros profissionais, quando pertinentes à área da 
Fonoaudiologia. Elaborar projeto terapêutico singular (PTS), assim como redefinir condutas terapêuticas, 
quando necessário ao completo restabelecimento e/ou melhora da saúde do paciente e/ou grupo, dentro das 
especificidades da Fonoaudiologia. Prescrever e aplicar atividades terapêuticas fonoaudiológicas. Solicitar 
e preparar ambiente, materiais e equipamentos para a realização das atividades e exames fonoaudiológicos. 
Facilitar e estimular a adesão ao tratamento, bem como a participação e colaboração do paciente no 
processo de habilitação e reabilitação. Desenvolver formas alternativas de comunicação que contribuam 
para a inclusão social do indivíduo. Trabalhar com a comunicação expressiva do paciente. Trabalhar o 
processo de escuta da comunicação. Estabelecer alta, realizar encaminhamentos e solicitar avaliações a 
outros profissionais e/ou serviços, quando julgar necessário. Formar grupos e/ou oficinas terapêuticas. 
Realizar visitas domiciliares e/ou hospitalares, quando necessário. Executar análise de postos de trabalho ou 
do domicílio do paciente, assim como acompanhamento escolar, realizando intervenções fonoaudiológicas 
necessárias. Prestar informações e elaborar relatórios sobre procedimentos e condutas fonoaudiológicas, 
para pacientes, familiares, profissionais e outros órgãos. Realizar orientação e capacitação aos cuidadores e 
familiares para continuidade da atenção domiciliar. Promover a saúde e orientar sobre os riscos de doenças 
e alterações fonoaudiólogicas, relacionados ao uso do tabaco e substâncias psicoativas (SPA).  Prestar 
serviços em atenção domiciliar e ambulatorial para reabilitação de pacientes com deficiência permanente e 
transitória. Realizar pesquisas, identificando aspectos a serem trabalhados e delimitando a população alvo. 
Elaborar projetos, executar e implementar programas na área de atuação. Avaliar e divulgar os resultados de 
pesquisas e programas realizados. Elaborar e realizar palestras que visem promover a saúde da população em 
aspectos relacionados à fonoaudiologia. Elaborar e realizar palestras que visem promover a fonoaudiologia. 
Realizar atividades extramuro. Participar da formação do grupo multidisciplinar. Participar de reuniões 
de equipe e discussão de casos clínicos com equipe multiprofissional. Supervisionar estagiários de sua 
área de atuação, articular-se com as unidades acadêmicas. Realizar apoio matricial a outros profissionais e 
equipes para o desenvolvimento das ações de saúde. Participar de reuniões, comissões técnicas, conselhos 
e entidades de classe. Realizar capacitações, treinamentos e atividades educativas. Pesquisar novos 
materiais e métodos para uso na atividade profissional. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, 
supervisão e avaliação dos Programas de Saúde Implantados pela Secretaria Municipal de Saúde.  Realizar 
programas de educação em saúde e meio ambiente, promovendo educação sanitária e ambiental, dentro 
de sua competência visando à melhoria da saúde da população.  Participar de ações intersetoriais. Prestar 
assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Realizar intervenção nos processos e 
ambientes de trabalho. Promover o fortalecimento e articulação das ações de vigilância em saúde. Realizar 
notificações dos agravos relacionados ao trabalho no SINAN, bem como outros registros de informação 
para a identificação e análise de dados de tais agravos. Realizar pesquisas de base epidemiológica, para 
identificação de situações e/ou determinados grupos de risco à saúde.  Analisar as situações de risco à saúde 
da população. Realizar intervenção preventiva nas diversas áreas da fonoaudiologia. Pesquisar e identificar 
atividades produtivas da população. Realizar ações de capacitação e matriciamento da rede SUS. Fazer 
uso dos sistemas informatizados de saúde de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. 
Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-
comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. Eventualmente auxilia em outras 
atividades afins.
    

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Bioética em Fonoaudiologia
2. Biossegurança em Fonoaudiologia
3. Políticas de Saúde no Brasil e Fonoaudiologia
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4. Atuação em equipe multiprofissional e em diferentes níveis de atenção junto ao SUS
5. Fonoaudiologia Relacionada ao Trabalho
6. Avaliação e Diagnóstico diferencial nos distúrbios da audição em diferentes ciclos da vida
7. Avaliação e Reabilitação do equilíbirio
8. Habilitação e (re)habitação para o deficiente auditivo em diferentes ciclos da vida
9. Anomalias crânio-faciais: aspectos da audição e comunicação
10. Avaliação e Diagnóstico diferencial nos distúrbios da comunicação
11. Diagnóstico e o tratamento dos distúrbios miofuncionais orofaciais 
12. Planejamento e intervenção terapêutica nos distúrbios de leitura e escrita
13. Diagnóstico diferencial e metas terapêuticas na intervenção fonoaudiológicas nas alterações de 
linguagem oral infantil
14. Avaliação, diagnóstico e planejamento terapêutico em adultos e idosos com distúrbios da comunicação
15. Avaliação, diagnóstico e intervenção terapêutica fonoaudiológica para as alterações de fala, linguagem 
e aprendizagem.
16. Avaliação, diagnóstico e intervenção terapêutica fonaoudiológica para as alterações da linguagem do 
adultos lesionado cerebral; afasias; demências; apraxia e disartria. Aconselhamento familiar.
17. distúrbios neurológicos associados às síndromes afásicas e ao traumatismo cranioencefálico; abordagens 
terapêuticas, aconselhamento familiar. 
18.  Avaliação, diagnóstico e reabilitação fonoaudiológica dos distúrbios da voz - Abordagens terapêuticas 
em reabilitação vocal - bem estar vocal - treinamento vocal - planejamento terapêutico.
19. Avaliações, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico dos distúrbios miofuncionais orofaciais: 
respiração oronasal/oral, disfunção mastigatória, deglutição atípica, disfunção velofaríngea.
20. Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico das disfagias orofaríngeas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
que conferem coerência e coesão ao texto.
  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem
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 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
16. monoparesia 
17. tetraplegia  
18. tetraparesia 
19. triplegia 
20. triparesia 
21. hemiplegia 
22. hemiparesia 
23. ostomia 
24. amputação ou ausência de membro 
25. paralisia cerebral 
26. nanismo 
27. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
6. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
7. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
8. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
9. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
10. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
9. comunicação 
10. cuidado pessoal 
11. habilidades sociais 
12. utilização dos recursos da comunidade 
13. saúde e segurança 
14. habilidades acadêmicas 
15. lazer 
16. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/04/2018 a 
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a 
22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para Entrega 
de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06, 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 08/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Liliane de Oliveira Dantas, Solange Gallan Vila, Helena Aparecida Gica Arantes, Donizete do Carmo 
dos Santos e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, Karina Osti e Walquiria Colla de Abreu 
Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 510/2018, obedecidas as normas deste Edital.
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2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase – Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
9. A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018..
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 
MÉDICO 

VETERINÁRIO

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Medicina 

Veterinária 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
Veterinária 
(CRMV).

R$ 2.750,24 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores. Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal 6564/14 e alterações posteriores.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Medicina Veterinária, devidamente registrado pelo órgão competente – 
MEC e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, estando em dia com sua anuidade 
comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;

c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
                       b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado 
pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
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da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, 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. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por 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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 

pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo 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 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidade, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal 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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal 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 conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) 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. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Saúde –   MÉDICO 

VETERINÁRIO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua 
Portuguesa

10

Legislação 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, será composta por 50 (cinquenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 510/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Mestrado, em área afim 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
área afim, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;

n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 
no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
 18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
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(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos 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 Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. 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 recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato 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 a 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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
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3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 510/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO
Realizar ações voltadas à saúde coletiva/vigilância em Saúde. Praticar clínica médica. Compor equipe 
técnica de vigilância (epidemiológica, sanitária e ambiental), atuando conforme legislações vigentes, 
emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Prefeitura Municipal de Bauru e de 
outros órgãos afins, de acordo com o nível de delegação de competência ao Município e Leis do Sistema 
Único de Saúde- SUS. Inspecionar serviços de saúde, de interesse à saúde e atividades relacionadas a 
produtos de interesse à saúde para avaliar e controlar o risco sanitário e ambiental. Realizar procedimentos 
administrativos referentes às infrações sanitárias. Analisar e emitir pareceres em processos administrativos. 
Participar da análise de projetos de edificações dentro de sua competência. Orientar o público sobre 
saúde e meio ambiente, promovendo educação sanitária e ambiental. Trabalhar em plantões de apreensão 
de animais junto ao CCZ. Desenvolver pesquisas em vigilância em saúde. Coordenar e participar de 
campanhas de vacinação antirrábica animal. Realizar programas de educação em saúde e meio ambiente, 
promovendo educação sanitária e ambiental, dentro de sua competência visando à melhoria da saúde da 
população. Supervisionar estagiários de sua área de atuação, articular-se com as unidades acadêmicas. 
Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de 
Saúde. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos Programas de Saúde 
Implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. Examinar clinicamente os animais. Realizar atendimentos 
e/ou orientações relativas às zoonoses. Realizar atendimentos emergenciais, quando necessário. Aplicar 
vacinas, quando necessário. Solicitar exame e coletar material biológico de animais (sangue, cérebro, fezes 
e urina) e encaminhá-los para diagnóstico. Analisar dados dos exames laboratoriais. Avaliar e acompanhar 
o estado de saúde dos animais em tratamento e/ou alojados no serviço. Prescrever medicação. Orientar os 
funcionários para execução e/ou adequação de atividades a serem implementadas nos ambientes de trabalho. 
Realizar cirurgias em animais. Realizar eutanásia e necropsia, quando necessário. Treinar e supervisionar 
a equipe de trabalho na realização de procedimentos e/ou atividades sob sua responsabilidade técnica. 
Provisionar e solicitar materiais, produtos e medicamentos de uso veterinário. Implementar atividades de 
ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de 
práticas para a formação no âmbito do SUS. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Doenças de notificação compulsória
2. Imunologia
  2.1. Imunidade aos agentes etiológicos (bactérias, fungos, vírus e parasitas)
  2.2. Imunidade Inada e adquirida
  2.3. Uso das Vacinas
3. Zoonoses: raiva, brucelose, mormo, leptospirose, tuberculose, encefalite espongiforme bovina, 
toxoplasmose, leishmaniose, teníase-cisticercose (agente etiológico, epidemiologia, patogenia, sinais 
clínicos, diagnóstico laboratorial, controle e profilaxia).
4. Doenças infecciosas e parasitárias: febre aftosa, botulismo, tétano, anemia infecciosa equina, tristeza 
parasitária, mastite (agente etiológico, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico laboratorial, 
controle e profilaxia).
5. Sistema Único de Saúde: Definição, princípios e diretrizes. Vigilância Sanitária, conceitos e competências 
sobre os serviços e produtos com interesse para a saúde.
6. Epidemiologia:
  6.1. Tipos de investigação epidemiológicas
  6.2. Determinantes de doenças
  6.3. Padrões de ocorrência de doenças
  6.4. Teste diagnósticos: interpretação e avaliação de testes sorológicos
  6.5. Controle e erradicação das doenças
  6.6. Vigilância epidemiológica e sanitária.
7. Intoxicação alimentar em pequenos e grande animais
8. Microbiologia
  8.1. Classificação e identificação dos microorganismos. 
  8.2. Controle dos microorganismos
  8.3. Antimicrobianos: características dos principais grupos, mecanismo de ação e indicação.
9. Infecção da Ferida cirúrgica
10. Técnicas de Exame clínico
11. O exame clínico
12. Análises clínicas: interpretação de hemograma, bioquímica clínica, urinálise e técnicas de exame de 
fezes, 
13. Ciência dos alimentos. 

  13.1. Processos tecnológicos e controle de qualidade dos alimentos. 
  13.2. Controle higiênicosanitário e características gerais dos locais de produção, manipulação, 
armazenamento e comercialização dos alimentos e produtos de origem animal. 
  13.3. Inspeção e fiscalização de produtos de origem animal: legislação vigente.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão de textos.
  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
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que conferem coerência e coesão ao texto.
  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem
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 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
28. monoparesia 
29. tetraplegia  
30. tetraparesia 
31. triplegia 
32. triparesia 
33. hemiplegia 
34. hemiparesia 
35. ostomia 
36. amputação ou ausência de membro 
37. paralisia cerebral 
38. nanismo 
39. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
11. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
12. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
13. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
14. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
15. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 

17. comunicação 
18. cuidado pessoal 
19. habilidades sociais 
20. utilização dos recursos da comunidade 
21. saúde e segurança 
22. habilidades acadêmicas 
23. lazer 
24. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

27/04/2018 a  
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  
22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para Entrega 
de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06 , 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL Nº 09/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Darcisio Hortelan Antonio, Natalia Maluf Pires, Antonio Luiz Caldas Junior, Audrey do Nascimento 
Sabbatini, Antonio Carlos Batista Martinez e sob a coordenação de Giedre Cristina Bispo Sanchez, 
Mônica Cristina Pereira Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros 
nomeados pela Portaria nº 511/2018, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em Saúde 
– TÉCNICO DE 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA

01

Conclusão 
Ensino Médio 

e do Curso 
Técnico em 

Imobilização 
Ortopédica e 
Inscrição na 
ASTEGO 

R$ 1.658,16 R$ 410,00 36h/
semanais R$ 35,00

Notas: 
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos em Saúde da Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores. Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 
(artigos 7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Vale transporte (Lei nº 4214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 

Conclusão do Ensino Médio e do Curso Técnico em Imobilização Ortopédica, devidamente registrado pelo 
órgão competente - MEC e Registro na Associação Brasileira dos Técnicos em Imobilizações Ortopédicas - 
ASTEGO, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os 
documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Saúde – TÉCNICO 
DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
                       b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado 
pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
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efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, 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. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por 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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo 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 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal 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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal 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 conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
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deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) 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. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA  E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em Saúde 
– TÉCNICO DE 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua 
Portuguesa

10

Legislação 10
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, será composta por 50 (cinquenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento 
original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 
de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 

netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 
 17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,00 (dois) 
pontos a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta 
por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da  Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
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cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. 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 recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato 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 a 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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 

m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 511/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
 Instruir o paciente sobre procedimentos. Executar imobilização. Organizar o local de realização dos 
procedimentos. Verificar o tipo de imobilização e a área a ser imobilizada, com base na prescrição médica. 
Receber pedido de exames e/ou prontuário do paciente. Atender paciente. Esclarecer o paciente sobre 
possíveis dúvidas referentes ao procedimento. Orientar procedimento para obter a colaboração do paciente. 
Verificar condições físicas do paciente e auxiliá-lo, se necessário. Prestar atendimento ao paciente, realizando 
as atividades, segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta. Confeccionar a 
imobilização. Retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras) e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas 
metálicas/digitais (imobilizações para os dedos); Preparar e executar trações cutâneas. Auxiliar o médico 
ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual. Organizar a sala de 
imobilizações. Preparar o paciente, o procedimento e realizar procedimentos adicionais, caso necessário. 
Preparar a sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia, 
local para manobras de redução manual, punções e infiltrações. Comunicar-se oralmente e por escrito, com 
os pacientes e demais profissionais de saúde. Atender sala de emergência, junto com o Médico Ortopedista. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Primeiros Socorros em fraturas.
2. Anatomia Humana.
3. Organização no processo do trabalho.
4. Aparelhos gessados, órteses e próteses ortopédicas.
5. Técnicas de imobilização.
6. Trações.
7. Fraturas, contusões, luxações.
8.  Noções técnicas em ortopedia.
9.  Ética profissional.
10. Segurança do paciente e saúde do trabalhador: aspectos de biossegurança, uso correto de equipamentos 
de proteção individual e coletiva, manuseio e descarte de resíduos sólidos, material perfuro-cortante, 
materiais biológicos, medicamentos e notificação de incidentes.
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11. Norma Regulamentadora n° 32. Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

Bibliografia
1. CAMARGO, F. P.; FUSCO, E. B.; CARAZZATO, J. G. Técnicas de imobilização. Rio de Janeiro: 
Lord, 1977.
2. ADAMS, J. C.; HAMBLEN, D. L. Manual de fraturas. 10 edição. São Paulo: Artes médicas, 1994.
3. DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana, sistêmica e segmentar. 2ª edição. São Paulo: 
Atheneu, 1998.
4. SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10 edição. Rio de Janeiro 
Guanabara /Koogan, v. 4, 2006.
5. CARVALHO, J. A. Órteses: um recurso terapêutico complementar. Barueri: Manole, 2006.

Links sugeridos:
1. www.astego.org.br
2. http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR32.pdf

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
1. CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 - 
304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
2. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
6. BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
7. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
8. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
 
II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
5. BRASIL.  Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1) 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Programa
1.Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6.  Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).

6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem.
10. Pontuação.

LEGISLAÇÃO  
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
9. Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário – 
PCCS, dos Servidores Específicos da Área da Saúde do Município, bem como Reenquadra os Respectivos 
Cargos, Reconfigura as Carreiras, Cria Nova Grade Salarial, Dispõe sobre a Cessação do Pagamento das 
Gratificações e Adicionais, Institui as Jornadas Especiais e Regime de Plantão.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
40. monoparesia 
41. tetraplegia  
42. tetraparesia 
43. triplegia 
44. triparesia 
45. hemiplegia 
46. hemiparesia 
47. ostomia 
48. amputação ou ausência de membro 
49. paralisia cerebral 
50. nanismo 
51. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
16. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
17. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
18. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
19. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
20. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
25. comunicação 
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26. cuidado pessoal 
27. habilidades sociais 
28. utilização dos recursos da comunidade 
29. saúde e segurança 
30. habilidades acadêmicas 
31. lazer 
32. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/04/2018 a  11/05/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
19/07/2018 Previsão de Classificação Final
31/07/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 10/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

OCUPACIONAL, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da 
Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Cristina Maria da Paz Quaggio, Heloisa Ferrari Lombardi, Livia Carolina Baenas Barizon, Carla 
Cabogrosso Fialho e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, Karina Osti e Sandra Marquezi 
Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 512/2018, obedecidas as normas deste 
Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
9. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

01

Conclusão do Ensino 
Superior em Terapia 

Ocupacional e  Registro 
no Conselho Regional 

de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional(CREFITO)

R$ 2.750,24 R$ 410,00 30horas / 
semanais R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores. Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Terapia Ocupacional, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e 
Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO, estando em dia com 
sua anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à 
investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
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de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 
(vinte e sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
                       b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado 
pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 

pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, 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. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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 de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por 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 Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
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acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
    
CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo 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 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal 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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal 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 conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) 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. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.

15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista 
em Saúde –   

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Língua 
Portuguesa

10

Legislação 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, será composta por 50 (cinquenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 512/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Mestrado, em área afim 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

3,0 pontos 3,0 pontos
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Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em 
área afim, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

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

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
2. A data, o local e horário para realização da 2ª Fase - Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 
no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
 18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
 18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente, documento de identificação). 

 18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
 18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do 
número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise 
de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos 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 Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. 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 recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato 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 a todos os candidatos constantes 
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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. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 512/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Atender os pacientes individualmente e/ou em grupos. Realizar anamnese (levantar histórico médico, 
ocupacional, socioeconômico, familiar do paciente, etc). Avaliar queixa e/ou problemática do paciente. 
Realizar avaliações e testes referentes à área da Terapia Ocupacional (avaliação do desempenho ocupacional; 
avaliação dos componentes de desempenho ocupacional; avaliação para prescrição de recursos e dispositivos 
terapêuticos; avaliação ergonômica; entre outras). Realizar diagnóstico específico e auxiliar no diagnóstico 
médico. Traçar plano terapêutico, eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos 
e executar o plano terapêutico. Redefinir os objetivos e reformular o plano terapêutico, quando necessário. 
Prescrever e aplicar atividades terapêuticas ocupacionais facilitadoras. Prescrever, confeccionar, ajustar e 
treinar o uso de órteses e outros dispositivos. Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente 
no processo de habilitação e reabilitação. Realizar encaminhamentos, quando necessário. Executar análise 
de posto de trabalho ou do domicílio do paciente, assim como acompanhamento escolar, realizando 
intervenções, quando necessário (disposição dos móveis, mudanças de funções e ferramentas de trabalho, 
adaptações, etc). Realizar visitas e o acompanhamento no domicílio e/ou hospitalares dos usuários assistidos, 
quando necessário. Formar grupos e/ou oficinas terapêuticas. Desenvolver junto ao paciente estratégias 
de ocupações. Incentivar e realizar encaminhamentos dos pacientes para o mercado de trabalho. Orientar 
pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos. Dar alta, quando necessário, e ficar disponível para 
eventuais necessidades. Realizar acolhimento de usuários de serviços de saúde do SUS no local de lotação 
ao qual pertencer.Exercer atividades técnico científicas e desenvolver pesquisas e programas visando à 
promoção e prevenção à saúde.Realizar levantamentos epidemiológicos, identificando os aspectos a serem 
trabalhados e delimitando a população alvo. Planejar e executar os programas, participando da formação 
do grupo multidisciplinar. Avaliar e divulgar os resultados do programa. Participar de reuniões de equipe 
e discussão de casos clínicos com equipe multidisciplinar. Buscar parcerias extra-muro. Supervisionar 
estagiários de sua área de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Realizar apoio matricial para 
o desenvolvimento das ações de saúde. Participar de comissões técnicas, conselhos e entidades de classe. 
Realizar capacitações e atividades educativas. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde, de acordo 
com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, 
supervisão e avaliação dos Programas de Saúde implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. Participar 
de ações intersetoriais. Prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço.Vigilância em 
saúde. Realizar identificação das atividades produtivas da população. Realizar análise da situação de riscos 
à saúde. Intervir nos processos e ambientes de trabalho. Fortalecer e articular as ações de vigilância em 
saúde. Notificar os agravos relacionados ao trabalho no Sinan e emissão de relatórios, quando necessário. 
Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-
comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS.
 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Atividades humanas e terapia ocupacional
2. Terapia ocupacional em saúde mental: tendências principais e desafios contemporâneos 
3. Terapia ocupacional e os processos socioeducacionais
4. Terapia Ocupacional- princípios e perspectivas em reabilitação física
5. Atividade humana- recursos terapêuticos
6. Modelo de processo de terapia ocupacional
7. Práticas integrativas 
8. Reabilitação psicossocial 
9. Desempenho ocupacional
10. Modalidades e Ocupações terapêuticas 
11. Atividades de vida diária
12. Tecnologia assistiva
13. Terapia ocupacional na saúde e trabalho- Aspectos psicodinâmicos do trabalho
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14. Terapia ocupacional na prática social
15. Terapia ocupacional no trabalho territorial e Comunitário
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Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 

 LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
que conferem coerência e coesão ao texto.
  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam. 
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
9. Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário – 
PCCS, dos Servidores Específicos da Área da Saúde do Município, bem como Reenquadra os Respectivos 
Cargos, Reconfigura as Carreiras, Cria Nova Grade Salarial, Dispõe sobre a Cessação do Pagamento das 
Gratificações e Adicionais, Institui as Jornadas Especiais e Regime de Plantão.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
52. monoparesia 
53. tetraplegia  
54. tetraparesia 
55. triplegia 
56. triparesia 
57. hemiplegia 
58. hemiparesia 
59. ostomia 
60. amputação ou ausência de membro 
61. paralisia cerebral 
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62. nanismo 
63. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
21. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
22. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
23. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
24. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
25. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
33. comunicação 
34. cuidado pessoal 
35. habilidades sociais 
36. utilização dos recursos da comunidade 
37. saúde e segurança 
38. habilidades acadêmicas 
39. lazer 
40. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04,  02 e  03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

27/04/2018 a  11/05/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 

26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06 , 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ACÚMULO
A Prefeitura Municipal de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento 
de Recursos Humanos, em cumprimento ao disposto pelo artigo 6º da Lei Municipal nº 5.795/2009, 
INFORMA a decisão proferida no Requerimento de Acúmulo de Cargos Públicos no mês de Fevereiro e 
Março/2018.

NOME CARGO (ANTERIOR) E 
JORNADA CARGO PMB E JORNADA

REGIANE APARECIDA DA 
SILVA RAMOS

Professor de Educação Básica 
I – Prefeitura Municipal de 

Piratininga/SP - Jornada de 30 
horas semanais.

Especialista em Educação 
Adjunto – Professor Substituto 
de Educação Básica – Infantil 
– SME – Jornada de 20 horas 

semanais

ANA PAULA LEGRAMANTI 
RAVAZZI

Enfermeiro – FAMESP – 
Hospital de Base de Bauru/SP – 

36 horas semanais

Especialista em Saúde – 
Enfermeiro – Prefeitura 

Municipal de Bauru – SMS - 
Jornada de 36 horas semanais.

FRANCISLENA SARANHOLI 
OSES

Professor de Educação Básica 
– Prefeitura Municipal de 

Pederneiras/SP - Jornada de 30 
horas semanais.

Especialista em Educação 
Adjunto – Professor Substituto 
de Educação Básica – Infantil 
– SME – Jornada de 20 horas 

semanais

GISELE ESTRELA TIMOTEO 
CHAMORRO

Professor de Educação Básica 
I– E.E. Prof. Antonio Serralvo 
Sobrinho – Bauru/SP - Jornada 

de 30 horas semanais.

Especialista em Educação 
Adjunto – Professor Substituto 
de Educação Básica – Infantil 
– SME – Jornada de 20 horas 

semanais

ANDRÉIA RUFINO
Técnico de Enfermagem – 

FAMESP – Hospital Estadual de 
Bauru/SP – 36 horas semanais

Técnico em Saúde – Técnico 
de Enfermagem – Prefeitura 
Municipal de Bauru – SMS - 

Jornada de 30 horas semanais.

ANGELA MARIA DA SILVA
Técnico de Enfermagem – 

FAMESP – Hospital de Base de 
Bauru/SP – 36 horas semanais

Técnico em Saúde – Técnico 
de Enfermagem – Prefeitura 
Municipal de Bauru – SMS - 

Jornada de 36 horas semanais.

LUCIANE FERNANDA DOS 
SANTOS OSCAR

Professor de Educação Básica 
I – E.E. Profª Sebastiana Valdiria 

Pereira da Silva – Bauru/SP - 
Jornada de 32 horas semanais.

Especialista em Educação 
Adjunto – Professor Substituto 
de Educação Básica – Infantil 
– SME – Jornada de 20 horas 

semanais
Bauru/SP, 19 de abril de 2018.

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2957, do(a) Sr(a) ) FERNANDO 
TRASSI, portador(a) do RG 28.367.339-4, classificado(a) em 26°  lugar no Processo Seletivo (Edital nº 
01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, 
em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 26° classificado(a), fica 
convocado(a), para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na 
Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a), MATHEUS WILLIAN DA SILVA SOUZA, portador(a) do 
RG 38.575.958-7, classificado(a) em 29°  lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário 
na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, edital nº 01/2016. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, 
Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não 
comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

7º FÓRUM DE DEBATES SOBRE COMPRAS E LICITAÇÕES – “UTILIZAÇÃO DO 
SISTEMA BEC”

Ementa: Utilização do sistema BEC – consulta catálogo de materiais e serviços: pesquisa de preço e 
descritivo/especificação de materiais e serviços; consulta CADTERC: termo de referência de serviços tais 
como vigilância, alimentação, lavagem de roupa hospitalar, entre outros; CAUFESP: consulta a todos os 
fornecedores cadastrados na BEC por categoria de produto”.

 As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 



41DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 19 DE ABRIL DE 2.018

nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/04/2018 – 09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 90
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.

Palestrantes: 
David José Françoso
Especialista em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2009). MBA em Gestão de Projetos pela Anhanguera Educacional S/A (2014). Graduado em 
Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992). Graduado em 
Gestão de Tecnologia da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012). Certificado em CPA-10 
pela ANBIMA (2015). Analista de Desenvolvimento de Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru (1982). 
Secretário Municipal da Administração (2017). Professor Especialista do Instituto Educacional do Estado 
de São Paulo - IESP (2013). Professor Especialista do Instituto de Ensino Superior de Bauru Ltda. - IESB 
(2015). Membro do Comitê de Investimentos da FUNPREV (2015). Autor dos livros “e-Bauru: Na rota 
para se tornar uma cidade digital” (2011) e “Gestão da tecnologia da Informação: teoria e prática” (2016).
Erika Maria Beckmann Fournier
Formada em Direito pela UNIP/Bauru. Pós graduada em Direito Processual Civil pelo Damásio 
Educacional. Curso de Capacitação de Pregoeira - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação e Contrato - Vianna, 
IBRAP. Curso de Registro de Preços - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação em Obras Públicas, ZENITE. 
Diretora do Departamento de Administração de Materiais da PMB.
Marisa Botter Adorno Gebara
Formada pela Instituição Toledo de Ensino – ITE/Bauru.
Pós graduada em Direito Municipal e Direito Administrativo.
Procuradora do Município de Bauru desde 1999.
Diretora da Procuradoria do Contencioso.

Inscrições: das 09h do dia 09/04/2018 às 17h do dia 24/04/2018, 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.

PALESTRA: “AS IMPLICAÇÕES LEGAIS RELACIONADAS AOS CONDUTORES DE 
VEÍCULOS OFICIAIS” (TURMA2).

Ementa: Breves considerações quanto à conduta funcional de condutores de veículos oficiais, em relação a 
acidentes e infrações de trânsito, nos termos da legislação  municipal aplicável à matéria. 
Objetivo: proporcionar ao servidor o conhecimento básico da legislação que norteia a Administração 
Pública quanto aos acidentes e infrações de trânsito e seu dever em aplicá-las no desempenho de sua 
atividade funcional diária.

As inscrições estarão abertas a 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: Motorista, Motorista de Pesados e Articulados, Tratorista e Operador de Máquinas 
enquadrados na Lei 5975/10.  
Data e horário: 25/04/2018 – 14h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 90
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrante: 
ADOLFO FERACIN JUNIOR
2º Corregedor Administrativo da Prefeitura Municipal de Bauru.
Formação em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro -
FUNDINOP
Atuação nas áreas cível, administrativa e previdenciária.

Inscrições: das 11h00 do dia 12/04/2018 às 12h00 do dia 25/04/2018, 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.

“PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO.”
Ementa: 
1° dia: Avaliação Individual (anamnese- consulta médica). 
2ª a 5ª reunião: encontros semanais consecutivos - em cada reunião será desenvolvido um tema relacionado 
ao abandono do tabaco,  como: Por que você fuma; Como viver os Primeiros dias sem o cigarro; Obstáculos 
para permanecer sem cigarros...
6ª e 7ª reunião: encontros quinzenais - fase de manutenção e prevenção de recaídas.
8ª reunião: após 30 dias do último encontro - reforço e encerramento.
Será disponibilizado tratamento medicamentoso,  mediante a avaliação individual seguindo o protocolo de 
tratamento do tabagismo do Ministério da Saúde. 

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário:
26/04; 03/05; 10/05; 17/05; 24/05; 07/06; 21/06 e 26/07 (quinta-feira) das 14h às 16h.
 Carga horária: 16 horas
Vagas: 30
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras nº 1-59, 3º andar.
Profissionais: 
SANDRA MARA DE OLIVEIRA LIMA
MÉDICA CLINICA (com especialização em Homeopatia e Nutrologia), com experiência em tratamento de  
tabagismo há 24 anos e capacitação no CRATOD (Centro de Referência no tratamento do Álcool, Tabaco e 
Outras Drogas) há 5 anos Coordenadora do tratamento de tabagismo no SOPC (Serviço de Orientação e 
Prevenção do Câncer) há 7 anos e Coordenadora Municipal do tratamento do tabagismo há 6 anos.

MARIANA CAMILOTTI NARDO
NUTRICIONISTA trabalha em UBS e no SOPC- fez capacitação no CRATOD há 4 anos, e participa da 
equipe de tratamento do tabagismo no SOPC há 4 anos.

WELLINGTON PASTROLIN 
PSICÓLOGO com pós- graduação em Psicologia Organizacional, trabalha no PROMAI e SOPC. Participa 
da equipe de tratamento do tabagismo no SOPC há 3 anos. 

Inscrições: das 11h do dia 21/02/2018 às 12h do dia 26/04/2018, através do site www.bauru.sp.gov.br

lique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – 
selecione o curso e clique em matricular-se.

CURSO: “EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE NO SETOR PÚBLICO”

Ementa: 
A complexidade das relações humanas
Comunicação interpessoal
Perfis de clientes
Motivando-se para motivar seu cliente
Abordagem
Porque as empresas perdem clientes?
Desenvolvimento de equipes
Autoconhecimento, Autoestima e Autoconfiança
Vendas e fidelização de clientes
Técnicas de negociação
Marketing Pessoal e Ética profissional
Como lidar com situações adversas

As inscrições estarão abertas a 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: 11/05/2018 – 08h às 12h
Carga horária: 04 horas
Vagas: 90
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.

Palestrante: 
Alessandra Sacomani 
Acumula 20 anos de expertise em negócios, atuante na Gestão de Pessoas e Comercial. Professional e Self 
Coach, pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, conta ainda com bagagem significativa na docência no 
ensino profissionalizante e do ensino de Pós-Graduação. Palestrante e Trainer em Coaching, Liderança, 
Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento Pessoal, Comportamento Humano e Comunicação. Como 
Coach, conduz processos de Coaching, junto a líderes, gestores e empresários e também com pessoas que 
querem extrair ao máximo de seu potencial. Economista - ITE Bauru com MBA em Gestão Estratégica de 
Negócios e MBA Gestão de Pessoas pela Anhanguera Educacional.  

Inscrições: das 10h00 do dia 13/04/2018 às 17h00 do dia 10/05/2018, 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 A CERTIFICADO.

COMUNICADO
A Escola de Gestão Pública pesquisou outras formas de aperfeiçoamento para você, servidor! Segue abaixo 
alguns links de cursos gratuitos on-line de diversas áreas.
Entretanto, não há possibilidade de análise prévia quanto ao aproveitamento para fins de progressão de 
carreira, nem garantia se estes cursos oferecem certificados.
Invista em seu aprimoramento pessoal e profissional!
Participe e envie seus comentários e/ou sugestões para escoladegoverno@bauru.sp.gov.br 
1. Cursos Unesp: https://unespaberta.ead.unesp.br/
2. http://www.unesp.br/portal#!/noticia/27768/editora-unesp-lanca-dezoito-e-books-para-download-
gratuito/
3. Cursos Bradesco: https://www.ev.org.br
4.  Cursos Saberes: 
https://www12.senado.leg.br/institucional/escola-de-governo/cursos-on-line
5. Cursos Tim Tec: https://cursos.timtec.com.br/courses
6. Cursos FGV: http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos
7. Cursos Veduca: https://veduca.org/courses
8. Cursos Sest Senat: https://ead.sestsenat.org.br/cursos-disponiveis
9. Cursos Online EDUCA: http://www.cursosonlineeduca.com.br/
10. Curso Legislação Trabalhista: https://www.sistemafieg.org.br/portalcliente/senai/unidade/30200/
fatec-senai-roberto-mange-/curso/11461/legislacao-trabalhista-
11. Curso de Inglês gratuito (MEC):
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/idiomas-sem-fronteiras/7475-my-
english-online 
12. Portal da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UNIBB): https://www.unibb.com.br/saiba-
mais#/cursos-abertos
13. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP): http://www.enap.gov.br/web/pt-br
14. Programa Nacional de Capacitação das Cidades (Capacidades): http://www.capacidades.gov.br/
15. Senai: http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-distancia/cursos-gratuitos/
16. Fundação Bradesco: http://www.ev.org.br/Paginas/Home.aspx
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17. Sebrae: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
18. Centro Paula Souza: http://mooc.cps.sp.gov.br/ead/ 
19. USP: https://pt.coursera.org/usp
20. ESPM: http://www2.espm.br/cursos/educacao-distancia/cursos-abertos
21. Uníntese: http://www.unintese.com/

EXTRATOS
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONVÊNIO Nº 2.095/15 - PROCESSO Nº 71.018/14 
- MUNICÍPIO DE BAURU e a empresa MÁRCIA TEREZINHA RODRIGUES DE PAULA - ME - 
OBJETO: Fica rescindido unilateralmente, com fundamento no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1.993, o convênio nº 2.095/15, cujo objeto é o fornecimento de medicamentos aos servidores 
públicos municipais, com as despesas consignadas em folha de pagamento.– ASSINATURA: 13/04/18, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Levi Momesso
Secretário

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

FEIRAS LIVRES
DOMINGO

Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Beija Flor Rua Vicente San Roman 5 A 6 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Afonso Simoneti 12 06:00 às 12:00
FLC Centro Rua Marcondes Salgado 5 06:00 às 12:30
FLC Centro Rua Gustavo Maciel 4 A 7 06:00 às 12:30
FLC Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
FLC Centro Rua Julio Prestes 2 06:00 às 12:30
FLC Conj. Hab. Joaquim Guilherme Rua Bernardino De Campos 28 06:00 às 12:00
FLC Gasparini Rua Graficos 3 06:00 às 12:00
FLC Gasparini Rua Graficos 3 06:00 às 12:00
FLC Isaura P Garms Rua Geraldo Teodoro 1 07:00 às 12:00
FRA Jd.Redentor Praça Alcides Pasquareli S/N 06:00 às 12:00

SEGUNDA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Vila Universitaria Rua Henrique Savi/Bauru Shopping 15 16:00 às 20:00

TERÇA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Altos Da Cidade Rua Manoel Bento Cuz 2 06:30 às 11:00
FLC Centro Praça Dom Pedro Ii(Câmara Municipal) 01 15:00 às 20:30
FLC Independencia Rua Cuba 10 A 11 06:30 às 11:00
FPR Octávio Rasi Rua Joaquim Marques De Figueiredo 12 17:00 às 21:00
FLC Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 06:30 às 11:00
FLC Vila Noemi Praça Das Cerejeiras S/N 06:00 às 14:00
FLC Vista Alegre Alameda Gerânios 4 A 5 06:30 às 11:00

QUARTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Altos Da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 A 10 06:30 às 11:00
FLC Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
FLC Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00

FPR Jardim Nasrala Praça José Dos Santos - R.Annis Dabus C/ 
R.Antônio Alves S/N 16:00 às 20:00

FLC Jd Colina Verde Rua Lazara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
FLC Mary Dota Via Local Regional Mary Dota S/N 16:00 às 20:00
FLC Nova Esperança Rua Manoel Faria Inijosa 5 A 6 06:30 às 11:00

QUINTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Bela Vista Rua Silva Jardim 14 A 16 06:30 às 11:00
FLC Jardim Solange Praça Raimundo Luis Da Silva S/N 16:00 às 20:00
FLC Jd Brasil Travessa Nereide Arruda Dos Santos 1 06:00 às 11:00
FLC Jd Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
FRA Mary Dota Avenida Marcos De Paula Rafael 19 16:00 às 20:00
FLC Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00
FLC Vl Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 A 13 06:30 às 11:00

SEXTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Centro Rua Virgilio Malta 14 A 15 06:30 às 11:00
FLC Geisel Rua Pessegueiros 3 16:00 às 20:00

FLC Granja Cecília Rua Frederico Da Silva 1 16:00 às 20:00
FRA Jardim Jacyra/Pq.São Geraldo Praça Getúlio De Oliveira Barreto S/N 06:00 às 11:00
FLC Jd Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
FLC Parque Residencial Flamboyant Rua Victor Curvello De Ávila Santos 02 16:00 às 20:00
FLC Redentor Rua Santa Paula 3 A 4 06:00 às 11:00
FLC Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00

SÁBADO
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário

FRA Núcleo Habitacional Eurico 
Gaspar Dutra Praça São Pedro – Rua Da Igreja 1 16:00 às 20:00

FLC Otavio Rasi Praça Aristides R. De Morais S/N 06:00 às 11:00
FLC Pousada Da Esperança Ii Rua Pedro De Castro Pereira 7 06:30 às 11:00
FLC Pq. Vista Alegre Alameda Glicinias 1 06:30 às 11:00
FLC Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
FLC 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 mo 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: SHIRLEY ZERLIN CRISTÓVÃO MEI
NOME FANTASIA: MEL BELLAABELHA
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: CASA DO MEL
CNPJ: 21.930.952/0001-84
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CAÇADOR, 2-37
BAIRRO: VILA CÁRDIA
N°  PROCESSO: 25787/2004
E-DOC: 15295/2018
SIMB N°: 03
DATA: 13/04/2018
VALIDADE: 13/04/2019

PRODUTOS REGISTRADOS
ITEM REGISTRO PRODUTO

1 001/003 MEL

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário
Edital nº 180/2018

Chamamento 18/2018
O Município de Bauru/Secretaria Municipal do Bem Estar Social, através do Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa/COMUPI, de acordo com a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto nº 8.726, de 27 de 
abril de 2016, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de Organizações 
da Sociedade Civil – OSC, sem fins lucrativos, interessadas em celebrar Termos de Fomento que tenham 
por objeto a execução de projetos socioassistenciais.
O Município de Bauru/Secretaria Municipal do Bem Estar Social e o Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa/COMUPI através dos seus respectivos representantes, José Carlos Augusto Fernandes – Secretário 
Municipal do Bem Estar Social, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto Municipal nº 13.282 de 
01 de janeiro de 2.017 e Ana Maria de Michieli Benjamim – Presidente do COMUPI, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei nº 6.488 de 07 de janeiro de 2014 e, consideram:

Considerando o artigo 204, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a participação das 
entidades beneficentes de assistência social na execução de serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social;
Considerando a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 
06 de julho de 2011, que dispõe sobre a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), na consolidação do 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS);
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais;
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 16, de 05 de maio de 
2010, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de 
assistência social dos Municípios e do Distrito Federal;
Considerando a Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 23/2012 e suas 
alterações, que define os parâmetros municipais para inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal 
de Assistência Social;
Considerando a Lei Federal nº 8.842/1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso;
Considerando a Lei Federal nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso; 
Considerando a Lei Estadual nº 12.548/2007, que consolida a legislação relativa ao Idoso;
Considerando a Lei Municipal nº 6.488, de 07 de janeiro de 2014, que reestrutura o Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa-COMUPI/Bauru;
Considerando a Lei Municipal nº 6.501, de 03 de abril de 2014, que cria o Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa – FUMPI/Bauru;
Considerando a Lei Municipal nº 6.565, de 09 de outubro de 2014 que dispõe sobre a Política Municipal 
da Pessoa Idosa POMPI/Bauru; 
Considerando a Resolução nº 004/2014, que estabelece os Critérios para a Utilização, Fiscalização e 
Controle dos Recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa – FUMPI/Bauru e para seu funcionamento;
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Considerando a Resolução nº 006/2018 - COMUPI/Bauru, que dispõe sobre a Criação da Comissão de 
Análise de Projetos do COMUPI/Bauru; 
Considerando a Resolução 007/2018 que Cria a Comissão de Finanças, Orçamento e Gestão do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI/Bauru;
Considerando a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 alterada pela Lei 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco; mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento, ou em 
acordos de cooperação, define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com 
organizações da sociedade civil; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e nº 9.790, de 23 de 
março de 1999;
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 14, de 15 de maio 
de 2014, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência 
social;
Considerando a Resolução nº 3, de 29 de novembro de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, a qual dispõe sobre procedimentos relativos aos repasses públicos efetuados ao primeiro e terceiro 
setor, e a prestação de contas dos recursos transferidos;
Considerando o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 que regulamenta a Lei 13.019, de 31 de julho 
de 2014, para dispor sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a 
administração pública e as Organizações da Sociedade Civil e, 
Considerando a Resolução nº 21 de 24 de novembro de 2016 que estabelece requisitos para celebração 
de parcerias, conforme a Lei nº 13.019/2014, entre o órgão gestor de assistência social e as entidades ou 
organizações de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

1. DO OBJETO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1. O presente Edital de Chamamento Público tem por objeto selecionar Projetos, para a formalização 
de parceria, com a rede socioassistencial do município de Bauru, por intermédio da Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social- SEBES/Bauru e Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI/Bauru, através 
da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco 
que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil - OSC, sem fins 
lucrativos, com recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa – FUMPI/Bauru, conforme condições 
estabelecidas neste Edital;
1.2. Atender programas e ações voltadas ao atendimento da Pessoa Idosa, promovendo políticas que 
assegurem a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana, para promover sua integração e 
efetiva participação em sociedade;
1.3. A participação das OSC’s, sem fins lucrativos, neste processo seletivo, ocorrerá por meio da habilitação 
documental e da capacidade de execução do Projeto a ser apresentado, que deverão ser comprovadas junto 
ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI/Bauru. 

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. De acordo com a Lei nº 6.488, de 07 de janeiro de 2014, que rege o COMUPI/Bauru, o Conselho tem 
por finalidade atender programas e ações voltadas ao atendimento da Pessoa Idosa, promovendo ações que 
assegurem a liberdade, o respeito e a dignidade à pessoa humana, para promover sua integração e efetiva 
participação em sociedade;
2.2. Para cumprir seus objetivos o COMUPI/Bauru promove por meio deste Edital de Chamamento 
Público, oportunidade para minimizar situações de negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, dentre outras, à Pessoa Idosa. 

3. DO PÚBLICO ALVO
Os Projetos deverão visar o Atendimento à Pessoa Idosa em situação de:
3.1. Vulnerabilidade e de risco social e pessoal;
3.2. Abandono e/ou negligência;
3.3. Ações preventivas, na perspectiva do envelhecimento ativo e da valorização da Pessoa Idosa.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO. 
4.1. Poderão participar deste Edital de Chamamento Público as Organizações da Sociedade Civil – OSC’s, 
assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 
(com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015), com sede no município de Bauru, que 
já desenvolvam ações junto ao seguimento da Pessoa Idosa, nos termos do Estatuto do Idoso:
I- Entidade Privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os seus sócios 
ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações 
ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de 
fundo patrimonial ou fundo de reserva;
II- As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por 
pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de 
combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 
trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou
III - As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho 
social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 

5. DOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 
5.1 Para celebrar as parcerias previstas de acordo com a Lei 13.019/14, alterada pela Lei 13.204/15, as 
Organizações da Sociedade Civil – OSC’s deverão ser regidas por normas de organização interna que 
prevejam, expressamente:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, voltadas ao 
segmento Idoso, em conformidade com o Estatuto do Idoso.
II- que em caso de dissolução da Organização da Sociedade Civil - OSC, o respectivo patrimônio líquido 
seja transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos legais da Lei 13.019/14 
alterada pela Lei 13.204/15, cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da Organização da 
Sociedade Civil - OSC extinta. 

III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade.
5.2 Para celebração da parceria estabelecida nesse Edital, a Organização da Sociedade Civil - OSC deverá 
apresentar:
I – Oficio endereçado ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI/Bauru com a descrição da 
Proposta do Projeto, conforme Anexo I;
II- Proposta de acordo com o objeto da parceria conforme art. 19 incisos, I, II e III da Lei 13.019/14, 
conforme Anexo II;
III- Descrição Técnica do Projeto, conforme Anexo III;
IV- Plano de Trabalho, conforme Anexo IV. 
V- Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no 
Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados durante o processo de seleção, conforme Anexo V;
VI- Declaração de que a OSC trabalha junto ao segmento Idoso, conforme Estatuto do Idoso, descrevendo 
suscintamente suas ações correlatas, conforme Anexo VI; 
VII- Declaração, sob as penas da lei, que não se encontra impedida de celebrar Termo de Fomento com o 
poder público, conforme Anexo VII;
VIII- Declaração que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da Organização da 
Sociedade Civil - OSC, conforme Anexo VIII;
IX- Declaração em que a Organização da Sociedade Civil - OSC se responsabiliza pelas obrigações 
trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não estejam previstos no Plano de Trabalho, 
conforme Anexo IX;
X- Declaração acerca da contratação ou não de empresa pertencente a parentes até 2º grau por afinidade 
de dirigentes da Organização da Sociedade Civil - OSC, ou de agentes políticos do Poder Público ou 
do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera 
governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, conforme Anexo X;
XI- Cópia atual do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da matriz e filial da Organização da 
Sociedade Civil - OSC, a ser obtido no endereço eletrônico, www.receita.fazenda.gov.br, que comprove no 
mínimo, 1 (um) ano de existência;
XII- Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da Receita 
Federal e da Dívida Ativa da União, a ser obtido no endereço eletrônico, www.receita.fazenda.gov.br;
XIII- Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), a ser obtido no endereço eletrônico www.caixa.gov.br;
XIV- Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário com a 
Fazenda Municipal, a ser obtido no endereço eletrônico www.bauru.sp.gov.br;
XV- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
(CPDT), com os mesmos efeitos da CNDT, a ser obtido no endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao;
XVI- Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado 
e eventuais alterações;
XVII- Cópia da ata de eleição do quadro de dirigente atual devidamente registrada em cartório e dentro de 
seu período de vigência;
XVIII- Relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil - OSC, com endereço, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de cada um deles;
XIX - Cópia de documento (água, luz ou telefone) que comprove que a Organização da Sociedade Civil 
funciona no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) - mantenedora e mantida;
XX- Cópia da cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) do(s) representante(s) 
legal(is) da Organização da Sociedade Civil, aquele(s) que possui(em) poderes para representar ativa e 
passivamente a Organização da Sociedade Civil ou especificamente para assinar Termo de Fomento ou 
instrumentos congêneres;
XXI- Cópia do documento que comprove a inscrição da Organização da Sociedade Civil e/ou do serviço, 
programa ou projeto socioassistencial junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);
5.3. O Termo de Fomento tem por objeto a formalização de parcerias com Organizações da Sociedade Civil 
– OSC’s, sem fins lucrativos, cujas atividades e finalidades específicas sejam voltadas à promoção, proteção 
e defesa dos direitos da Pessoa Idosa, que estejam em consonância com as políticas públicas da Pessoa 
Idosa, estando previstas em Estatuto Social da Organização da Sociedade Civil - OSC e se relacionem 
diretamente à característica da ação às quais concorrerão.

6. DOS IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
6.1  Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a OSC que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 
nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.01/14);
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, 
da Lei nº 13.01/14);
III - tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública federal, estadual e municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos 
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em 
relação às Organizações da Sociedade Civil – OSC’s que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas 
autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 
políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I 
e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for 
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for 
reconsiderada ou revista à decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019/14);
V - tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.01914/14, ou com 
a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.01/14 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019/14);
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, 
da Lei nº 13.0119/14); ou



44 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 19 DE ABRIL DE 2.018

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa(s) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares 
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada 
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 
12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019/14).

7. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
7.1. Os documentos, constantes do item 5.2, devem ser entregues e protocolizados na sede do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa– COMUPI/Bauru, localizada na Casa dos Conselhos, na Rua Antonio Prudente, 
nº 1-148, Bairro Jardim  Estoril, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 14h às 16h, no período de 
19/04/2018 a  18/05/2018  em envelopes lacrados numerados conforme estabelecido abaixo:
ENVELOPE 1 – itens I ao IV em 2 (duas) vias cada item.
ENVELOPE 2 - itens V ao XXI em 2 (duas) vias cada item.
7.2. A OSC proponente deverá apresentar dentro de 01 (uma) embalagem aberta única (envelope) com a 
identificação “EDITAL 180/2018 DO CHAMAMENTO PÚBLICO 18/2018 – COMUPI/BAURU”, 
contendo em seu interior os envelopes nº 01 e nº 02, que deverão adotar o seguinte modelo de Etiqueta:

MODELO DE ETIQUETA
EDITAL 180/2018 DO CHAMAMENTO PÚBLICO 18/2018 - COMUPI/BAURU
ENVELOPE nº:
OSC:
Projeto:

8. DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS
8.1.A Comissão de Análise de Projetos é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 
Chamamento Público, tendo sido constituída com membros da Secretaria Municipal do Bem Estar Social- 
SEBES/Bauru e Conselho Municipal da Pessoa Idosa- COMUPI/Bauru, em reunião ordinária do dia 
04/12/2017, através da Resolução 006/2018;
8.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Análise de Projetos poderá solicitar assessoramento 
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado;
8.3. A Comissão de Análise de Projetos poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC’s, 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os 
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência;
8.4. Deverá se declarar impedido, membro da Comissão de Análise de Projetos que tenha participado, nos 
últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado, dirigente, 
conselheiro ou empregado de qualquer Organização da Sociedade Civil – OSC participante do Chamamento 
Público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, (nos termos do art. 27, § 2º 
e 3º, da Lei nº 13.019/14);
8.5. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Análise de Projetos não obsta a continuidade 
do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de 
divulgação de novo Edital (art. 27, § 1º a 3º, da Lei nº 13.019/14);
8.6. A OSC que tenha representatividade no COMUPI/Bauru, não poderá ter seu representante na Comissão 
de Análise de Projetos bem como não terá direito a voto na Plenária do COMUPI/Bauru para aprovação 
final dos Projetos afetos a este Edital. 

9. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
9.1. O presente Edital será publicado na página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Bauru, 
endereço - https://www.bauru.sp.gov.br, e Diário Oficial do Município de Bauru – DOM, aos 19/04/2018 
com prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste Edital.

10. DOS EIXOS DAS PROPOSTAS
10.1. Os Projetos a serem apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil- OSC’s deverão contemplar 
os seguintes eixos:
I – Programas e ações que promovam melhoria na qualidade de vida da Pessoa Idosa, nos aspectos 
biopsicossociais; 
II – Programas e ações que promovam a inclusão da Pessoa Idosa na sociedade atual e moderna;
III – Programas e ações que promovam o desenvolvimento cultural, desportivo e/ou o lazer da Pessoa Idosa;
IV - Programas e ações que promovam à prevenção e a manutenção da saúde, e/ou a acessibilidade da 
Pessoa Idosa;
V- Programas e ações que promovam a melhoria da OSC: aquisição de equipamentos e/ou pequenas 
reformas que promovam melhorias na infraestrutura da OSC, desde que voltadas ao bem estar da Pessoa 
Idosa.
Parágrafo único: A OSC que apresentar projeto na área do Eixo V deverá propor, obrigatoriamente, outro 
projeto que contemple algum dos outros Eixos I, II, III ou IV.
 
11. DAS VEDAÇÕES
11.1. Pelo presente Edital de Chamamento Público não serão custeados:
I - Pessoal permanente das OSC’s, sem fins lucrativos, e membros de sua diretoria;
II - Obrigações trabalhistas inerentes à contratação de recursos humanos que não estejam previstos nos 
Projetos apresentados;
III – Taxas e tarifas de serviços públicos;
IV – Aquisição e ou locação/aluguel de imóvel;
V - Despesas Ordinárias da OSC (despesas de manutenção, comunicação, material de expediente, etc.);
VI – Remuneração para a elaboração de Projetos;
VII - Taxa de administração/gerência ou similar da OSC;
VIII - Indenizações diversas;
IX - Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor 
que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades da administração Pública Federal, Estadual e Municipal, 
que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes;
X - Subvenções destinadas às ações continuadas das OSC;
XI- Toda e qualquer despesa não especificada no Projeto.

11.2. Entende-se por subvenção, para fins deste Edital de Chamamento Público, despesas voltadas ao 
custeio e que não se agreguem ao patrimônio da OSC, não constituindo investimento. Será permitido o 
financiamento de subvenção, nos termos deste item, exceto às ações continuadas da OSC.
11.3. Fica vedado, a qualquer momento, o repasse de recurso do FUMPI/Bauru à OSC que:
I - Apresentar pendência(s) em relação à prestação de contas, junto ao poder público e/ou COMUPI/Bauru, 
de Projetos anteriormente financiados com recursos do FUMPI/Bauru;
II – Deixar de comprovar o cumprimento do cronograma de execução do Projeto aprovado, deixando de 
apresentar o relatório descritivo e financeiro das atividades junto ao COMUPI/Bauru;
III – Deixar de apresentar, no mínimo, 03 (três) orçamentos para quaisquer despesas do Projeto a ser 
financiado pelo FUMPI/Bauru.

12. DO VALOR DO(S) PROJETO(S) E DA CONTRAPARTIDA PARA SUA EXECUÇÃO
12.1. Serão selecionados pela Comissão de Análise de Projetos, aqueles de valor total máximo de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), passíveis de financiamento total ou parcial, de acordo com critérios pré-
estabelecidos neste Edital;
12.2. As OSC’s proponentes poderão apresentar contrapartida para a execução do Projeto. A contrapartida 
poderá ser em bens e/ou serviços que integrarão o valor total da proposta, nos termos do § 1º do art. 35 da 
Lei 13.019/14.

13. DA AQUISIÇÃO DE BENS
13.1. A aquisição de bens permanentes com recursos do FUMPI/Bauru deve vir acompanhada de 
justificativa da necessidade e impacto social da ação a ser desenvolvida, com comprovação de que a OSC 
reúne condições de uso e manutenção;
13.2. A aquisição de quaisquer bens destinados à execução do(s) Projeto(s) aprovado(s) será feita 
diretamente e, em nome da OSC responsável pelo Projeto;
13.3. Os Projetos com previsão de aquisição de equipamentos e materiais permanentes terão mantidos 
pela respectiva Organização da Sociedade Civil- OSC, registro dos bens que deverão, a critério do gestor 
público, por renúncia ou encerramento das atividades retornarem ao poder público ou a uma congênere.

14. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
14.1. A Proposta deve ser apresentada em original, em 03 (três) vias, impressas em papel timbrado da 
Organização da Sociedade Civil - OSC, devidamente assinada por seu representante legal e técnico 
responsável, com páginas numeradas sequencialmente, e entregue em envelope lacrado, conforme item 7.1.
14.2. Cada OSC poderá apresentar até 03 (três) Propostas de Eixos distintos, de acordo com os Eixos 
especificados no Item 10 deste Edital;
14.3. A Proposta deverá conter informações sobre a capacidade operacional da OSC proponente para a 
execução da mesma, conforme Anexo III;  
14.4. Após o prazo limite para apresentação das Propostas, nenhuma outra será recebida, assim como 
não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela 
Comissão de Análise de Projetos;
14.5. A Proposta poderá contemplar a previsão de recursos para auxílio e subvenção a serem financiados 
pelo FUMPI/Bauru. No caso de destinação de recursos, previamente realizada por pessoas físicas ou 
jurídicas na conta do FUMPI, a determinado Projeto e sua respectiva Organização da Sociedade Civil – 
OSC, tais recursos devem ser provisionados separadamente. 

15. DO PLANO DE TRABALHO 
15.1. O Plano de Trabalho deverá ser apresentado, obrigatoriamente, conforme modelo disponibilizado no 
Anexo IV, devendo conter, no mínimo: 
I - Descrição da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre 
essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas;
II - Descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem executadas;
III - Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a elas atreladas;
IV - Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
V - Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades abrangidas pela 
parceria (plano de aplicação dos recursos).
15.2. O Plano de Trabalho deve ser apresentado em original, em 03 (três) vias, impressas em papel timbrado 
da Organização da Sociedade Civil - OSC, devidamente assinado por seu representante legal e técnico 
responsável, com páginas numeradas sequencialmente, e entregue em envelope lacrado, conforme item 
7.1. – Envelope 1.
15.3. Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com informações já apresentadas 
na Proposta pela Organização da Sociedade Civil – OSC, observados os termos e as condições constantes 
neste Edital e em seus anexos (art. 25, §2º, do Decreto nº 8.726/16). Para tanto, a administração pública 
municipal poderá solicitar a realização de ajustes no Plano de Trabalho, nos termos do §3º do art. 25 do 
mesmo Decreto. 

16. DAS ETAPAS DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS  
16.1. Os Projetos apresentados serão remetidos à Comissão de Análise de Projetos COMUPI/Bauru, que 
poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos 
apresentados pelas OSC’s;
16.2.  Na etapa, de caráter eliminatório e classificatório, os Projetos apresentados pelas Organizações 
da Sociedade Civil – OSC’s concorrentes serão analisados pela Comissão de Análise de Projetos com total 
independência técnica para exercer sua análise, no período de 21/05/2018 a 06/06/2018;
16.3.  A Comissão de Análise de Projetos, após decorrido o prazo do item 16.2, terá o prazo de 10 (dez) 
dias para conclusão do julgamento dos Projetos , no período de  07/06/2018 a 16/06/2018;
16.4. A Comissão de Análise de Projetos, após o prazo do Item 16.3, elaborará Parecer onde deverá elencar 
os aspectos que foram considerados e avaliados no Projeto, conforme Quadro I abaixo, no período de 
18/06/2018 a 22/06/2018;
16.5. A Comissão de Análise de Projetos, encaminhará os Projetos aprovados e classificados à Plenária do 
COMUPI/Bauru, na reunião Extraordinária  de 25/06/2018, para deliberação sobre os mesmos;
16.6. A Comissão de Análise de Projetos poderá selecionar mais de uma proposta observada a ordem de 
classificação, e as demais não selecionadas, mas aprovadas e classificadas, farão parte do Banco de Projetos 
do COMUPI/Bauru;
16.7. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 
apresentados no Quadro I, a seguir:
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QUADRO I

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação

(A) Adequação da Proposta ao 
Objeto

estabelecido no Edital e aos 
objetivos

da Política Nacional do Idoso

- Grau pleno de adequação (até 15 pontos);
- Grau satisfatório de adequação (até 7.5 

pontos);
- Não atendimento ou atendimento 

insatisfatório
do requisito de adequação (0.0).

OBS.: a atribuição de nota “zero” neste 
critério

implica a eliminação da proposta.

15 pontos

(B) Adequação da Proposta ao valor 
de

referência estabelecido no Edital

- Grau pleno de adequação (até 15 pontos);
- Grau satisfatório de adequação (até 7. 5 

pontos);
- Não atendimento ou atendimento 

insatisfatório
do requisito de adequação (0.0).

OBS.: a atribuição de nota “zero” neste 
critério

implica a eliminação da proposta.

15 pontos

(C) Descrição da Realidade, objeto 
da

parceria , e o nexo com a 
Atividade ou o
Projeto proposto;

- Grau pleno de adequação (até 15 pontos);
- Grau satisfatório de adequação (até 7. 5 

pontos);
- Não atendimento ou atendimento 

insatisfatório
do requisito de adequação (0.0).

OBS.: a atribuição de nota “zero” neste 
critério

implica a eliminação da proposta.

15 pontos

(D) Informações sobre as Ações a 
serem executadas, Metas a serem 

atingidas,
Indicadores que aferirão o seu 

cumprimento: o Projeto detalha as 
Atividades, Metas a serem atingidas 

e Idicadores de seu cumprimento.

- Grau pleno de atendimento (até 15 
pontos);

- Grau satisfatório de atendimento (até 7,5 
pontos);

- Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório (0,0).

OBS.: a atribuição de nota “zero” neste 
critério

Implica  eliminação da proposta.

15 pontos

(E) Apresentação do Cronograma 
para a

execução das atividades: o projeto 
vem

acompanhado de cronograma de 
execução contemplando todas as 

atividades a serem desenvolvidas no 
âmbito do ajuste a ser

celebrado.

- Grau pleno de atendimento (até 10 
pontos);

- Grau satisfatório de atendimento (até 5 
pontos);

- Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório (0,0).

OBS.: a atribuição de nota “zero” neste 
critério implica

eliminação da proposta.

10 pontos

(F) Informações sobre a Equipe a 
ser alocada

para o desenvolvimento das 
atividades: o

projeto contém informações precisas 
sobre a

equipe que será disponibilizada 
para as

atividades relativas ao Objeto 
estabelecido no

Edital, indicando a qualificação 
profissional, as atribuições e 

responsabilidades das diversas
áreas, além do número de pessoas 

que será empregada e o critério 
de distribuição de pessoal para a 

execução das atividades inerentes ao 
ajuste a ser celebrado.

- Grau pleno de atendimento (até 15 
pontos);

- Grau satisfatório de atendimento (até 7.5 
pontos)

- Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório (0,0).

15 pontos

(G) Percentual de idosos  a serem  
atendidos pelo

Projeto em relação ao público alvo 
atendidos pela OSC proponente.:  a 
Proposta especifica percentual de 

idosos
que serão atendidos pelo Projeto 

frente ao total de idosos
que são atendidos pela OSC .

- Grau pleno de atendimento (até 15 
pontos);

- Grau satisfatório de atendimento (até 7,5 
pontos);

- Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório (0,0). 15 pontos

Pontuação Máxima Global 100 pontos

16.8. Serão eliminadas as propostas que recebam nota “zero” em um destes critérios de julgamento: (A), 
(B), (C), (D), (E);

16.9. As propostas não eliminadas serão classificadas em ordem decrescente, de acordo com a pontuação 
total obtida com base no Quadro I pela Comissão de Análise de Projetos, em relação a cada um dos critérios 
de julgamento;
16.10. No caso de empate entre 2 (duas) ou mais Propostas, o desempate será feito com base na maior 
pontuação obtida no somatório do critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o 
desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, no somatório dos critérios de 
julgamento (B), (C), (D), (E).
16.11. Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a Organização da Sociedade 
Civil - OSC com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio, nos 
termos da legislação vigente.

17.  DO RESULTADO PRELIMINAR
17.1. A Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES/Bauru e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa 
– COMUPI/Bauru, divulgarão o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial da 
Prefeitura Municipal de Bauru, www.bauru.sp.gov.br, e no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM/
Bauru, aos 26/06/2018.
17.2. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte à data da publicação 
do resultado preliminar no DOM, à Comissão de Análise de Projetos COMUPI/Bauru, portanto de ,sob 
pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999), no período de 27/06/2018 a 03/07/2018. Não será 
conhecido recurso interposto fora do prazo.
17.3. O recurso deverá ser protocolado junto à Casa dos Conselhos, das 14h às 16h, por meio físico, em 
envelope lacrado com a identificação da OSC e número do Edital de Chamamento Púbico;
17.4.  É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus 
interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com eventuais custas;
17.5. A decisão final do recurso, devidamente motivada, será proferida no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis , contados do 1º dia útil seguinte ao término do prazo para interposição do recurso, no período 
de 04/07/2018 a 10/07/2018. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Essa decisão será irrecorrível;
17.6. Após o julgamento do recurso, a Plenária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI/Bauru 
homologará a decisão proferida que será divulgada no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Bauru, www.
bauru.sp.gov.br, e no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM/Bauru, aos 14/07/2018 (art. 19 do 
Decreto nº 8.726, de 2016).

18. DO RESULTADO DEFINITIVO
18.1. A Comissão de Análise de Projetos selecionará os Projetos aprovados e classificados considerando 
a disponibilidade orçamentária no FUMPI/Bauru e o resultado definitivo do processo de seleção será 
divulgado no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Bauru, www.bauru.sp.gov.br, e no Diário Oficial do 
Município de Bauru – DOM/Bauru, aos 19/07/2018 (art. 19 do Decreto nº 8.726, de 2016);
18.2. As propostas não selecionadas, mas aprovadas e classificadas, farão parte do Banco de Projetos 
do COMUPI/Bauru, nos termos do item 16.6., e as respectivas OSC’s receberão do COMUPI/Bauru 
Certificado para fins de Captação de Recursos, junto às pessoas físicas e jurídicas.
 
19. DO TERMO DE FOMENTO
19.1. Será celebrado Termo de Fomento, entre a(s) OSC(s) selecionada(s), a Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social- SEBES/Bauru e COMUPI/Bauru.
19.2. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019/14, na hipótese de a Organização da Sociedade Civil - 
OSC selecionada não atender aos requisitos exigidos nos art. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente 
melhor classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela 
apresentada;

20. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
20.1. A execução do(s) Projeto(s) selecionado(s) e financiados será (ao) acompanhada e monitorada pela 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES/Bauru, e Secretarias afins;
20.2. Sempre que necessário o COMUPI/Bauru poderá solicitar à SEBES informações quanto à prestação 
de contas do(s) Projeto(s) em execução.

21. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO 
DO OBJETO
21.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas aos Projetos aprovados são 
provenientes da funcional programática 08241 009 2035;
21.2.  Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes da 
destinação de pessoas físicas e jurídicas na conta do Fundo Municipal da Pessoa Idosa – FUMPI/Bauru;
21.3.   Este Edital de Chamamento Público terá vigência no biênio 2018/2020, onde os Projetos não 
contemplados imediatamente ficarão no Banco de Projetos do Conselho Municipal da Pessoa Idosa 
COMUPI/Bauru, podendo ser contemplado a qualquer tempo a partir da seleção dos seus destinadores. 
Neste caso a administração pública municipal será responsável por indicar a suplementação ou criação 
de ficha orçamentária para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes 
conforme previsto nas peças orçamentárias;
21.4. O valor total de recursos disponibilizados para as parcerias com vigência no biênio 2018/2020, e a 
previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias, será indicada nos orçamentos dos 
exercícios seguintes, havendo aporte através dos destinadores sendo pessoas físicas ou jurídicas.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus Anexos, 
deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data limite para envio da proposta, 
exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail comupi@bauru.sp.gov.br Os esclarecimentos serão 
prestados pela Comissão de Análise de Projetos;
22.2.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste Edital. 
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados aos autos do processo de 
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado;
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22.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, 
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente 
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia;
22.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo 
ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 
natureza;
22.5. A OSC proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta 
apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades 
competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta 
da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do 
instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014;

22.6. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à 
participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das Organizações da Sociedade 
Civil - OSC concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 
administração pública;
22.7. É obrigatória a referência à SEBES, ao COMUPI/Bauru, e ao FUMPI/Bauru em todos os materiais de 
divulgação das ações, Projetos e Programas financiados pelo FUMPI/Bauru;
22.8. O presente Edital terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da homologação do 
resultado definitivo;
22.9. Casos especiais ou omissos, não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Análise de 
Projetos do COMUPI/Bauru e pela Comissão de Finanças, Orçamento e Gestão do FUMPI/Bauru; 
22.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, para fins de questionamento judicial pertinente a este Edital 
de Chamamento.

23. DO CRONOGRAMA

Etapa                   Descrição da Etapa Datas/ Períodos

1 Aprovação do Edital  180/2018 pela Plenária do COMUPI/Bauru     16/04/2018

2

Publicação do Edital 180/2018, no DOM/Bauru, que dispõe sobre o 
Chamamento Público nº 18/2018 para seleção das Organizações da 
Sociedade Civil (OSC’s) para execução de Projetos de Atendimento 
à Pessoa Idosa.

   
    19/04/2018 

3 Período de Entrega e Protocolização da Documentação  constante do 
item 5.2 

    19/04/2018 a
    18/05/2018

4 Análise dos Projeto(s) pela  Comissão de Análise dos Projetos      21/05/2018 a
    06/06/2018 

5 Julgamento dos Projetos pela Comissão de Análise dos Projetos 
    07/06/2018  a   
    16/06/2018
 

6 Elaboração de Parecer pela Comissão de Análise dos Projetos     18/06/2018 a
    22/06/2018

7 Publicação no DOM/Bauru do resultado dos Projetos aprovados e 
classificados pela Plenária do COMUPI/Bauru     26/06/2018

8 Prazo para Interposição de Recurso      27/06/2018 a
     03/07/2018

9 Julgamento do Recurso pela Comissão de Análise dos Projetos      04/07/2018 a
     10/07/2018

10 Publicação no DOM/Bauru da decisão do Recurso      14/07/2018

11 Publicação no DOM/Bauru dos Projetos selecionados, após 
homologação pela Plenária do COMUPI/Bauru.      19/07/2018

24.  DOS ANEXOS 

24.1 Constituem Anexos ao presente Edital, dele fazendo parte integrante os seguintes:
 Anexo I– Ofício endereçado ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI/Bauru com a descrição 
da Proposta do Projeto;
Anexo II – Proposta do objeto da parceria;
Anexo III- Descrição Técnica do Projeto;
Anexo IV- Plano de Trabalho; 
Anexo V- Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo VI–Declaração de que a OSC trabalha junto ao segmento do Idoso, conforme Estatuto do Idoso, 
descrevendo suscintamente suas ações correlatas; 
Anexo VII–Declaração de Ausência de Impedimentos;
Anexo VIII -Declaração de Instalações e Condições Materiais;
Anexo IX–Declaração das Obrigações Trabalhistas; 
Anexo X–Declaração de não possuir no seu quadro de dirigente membro da Administração Pública;

Bauru, _____de____ de 2018
___________________________________

Ana Maria De Michieli Benjamim
Presidente do COMUPI-Bauru

(PAPEL TIMBRADO) 
ANEXO I – OFÍCIO Nº      /2018

AO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - COMUPI/BAURU
A/C Sra. Ana Maria De Michieli Benjamim
Presidente do COMUPI/Bauru
Prezada Sra.
A OSC _____________________ encaminha à V.Sa. a descrição da Proposta do Projeto_________ e 

documentos, referente ao Edital de Chamamento Público nº ____/2018.
Bauru, ___, de  _______ de 2018.

__________________________________
ASS.: Representante Legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO II - PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA

I – Identificação: 
- informação geral da OSC: CNPJ/MF, endereço, bairro, cidade, Estado, CEP, e-mail, telefone; 

descrever a missão da OSC, a finalidade, capacidade de atendimento considerando sua estrutura física, 
pessoal e os recursos materiais e financeiros.
II- Identificação da parceria pretendida:

- descrever o Projeto, território onde serão executados e as metas.
III- Diagnóstico da realidade:

- descrever a realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver através deste projeto, 
demonstrado o nexo causal entre a realidade e as atividades a serem desenvolvidas.
IV – Indicadores: 

- descrever os indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das 
ações e para o cumprimento das metas.

Bauru, ____de ___________ 2018.
Assinatura:                     _____________________________              ______________________                             
  Representante legal da OSC                                       Técnico Responsável

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO III - DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. Identificação da Entidade Proponente 
Nome:
CNPJ/MF e data de inscrição:  
Endereço:
Bairro:
Município:
UF:
CEP: 
Telefone:
E-mail: 
Página da WEB (site):
1.2. Dados do Representante Legal
Nome: 
RG:
CPF/MF:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Endereço: 
Bairro:  
Município: 
UF: 
CEP:
Telefone: 
E-mail:
1.3. Descrição do Projeto
Título do Projeto:
Local de Execução:
Prazo de Execução:  
Objetivos:
Ações/Metodologia:
Indicadores de Resultado:
Público Alvo: 
2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA (se houver)
Valor da Contrapartida:
Valor Total do Projeto:
3. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
Descrição da capacidade técnica-operacional da Entidade, incluindo aspectos físicos, recursos humanos, 
mobiliário, etc.
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações que a OSC proponente julgar serem necessárias para a melhor compreensão do Projeto não 
mencionadas anteriormente.

Bauru, ______ de ________________ de 2018.
                                                                                            
___________________________                              _______________________
Representante legal da OSC                                           Técnico Responsável

 (PAPEL TIMBRADO)
ANEXO IV - PLANO DE TRABALHO

Organização da Sociedade Civil: __________________________________________________________
______________________
CNPJ/MF:____________________________________________________________________________
_______________________Projeto:___________________________________________
Exercício: ____________________________________________________________________________
______________________
Nome do Responsável Legal:______________________________________________________________
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1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
(Descrever a missão da OSC, a finalidade, a capacidade de atendimento, considerando sua estrutura física, 
pessoal e os recursos materiais e financeiros) 
(vide Estatuto Social)

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
(Deve constar o objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e 
as atividades ou metas a serem atingidas) (Nexo Causal).

3 - DESCRIÇÃO DA PROPOSTA:
3.1 Identificação da Proposta
3.2 Público Alvo
3.3 Objetivo 
3.4 Meta de Atendimento
3.5 Período de Funcionamento
3.6 Operacionalização
3.7 Descrição das Atividades
3.8 Impacto social esperado (indicadores/instrumentais)
3.9 Indicadores que aferirão as metas (relatórios/listas, visita in loco, encaminhamentos, pesquisa de 
satisfação do público alvo, etc)

4 - CRONOGRAMA / PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE PRAZO DAS ATIVIDADES/MÊS - 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1. - RECURSOS HUMANOS 
Fonte de Recurso: Próprio 

QT Formação 
Profissional Cargo C/H Regime

Trabalhista Salário
Encargos Sociais e Trabalhistas

TotalFGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13º Rescisão Férias Demais 
Encargos

Fonte de Recurso Extra ( se necessário) 

QT Formação 
Profissional Cargo C/H Regime

Trabalhista Salário
Encargos Sociais e Trabalhistas

TotalFGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13º Rescisão Férias Demais 
Encargos

Obs.: Relacionar todos os funcionários, vinculados ao Projeto com a previsão dos encargos sociais e 
trabalhistas e demais compromissos que deverão estar previstos, bem como eventuais profissionais a 
serem contratados (extras).

5.2- DESPESAS DE CUSTEIO 
Fonte de Recurso: FUMPI 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
6.1 - RECURSOS HUMANOS 

Concedente

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

6.2 DESPESAS DE CUSTEIO – 
6.3 Concedente
1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

7 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

  Atividade Quadrimestre MAIO SETEMBRO JANEIRO ANUAL 

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

Janeiro a abril 10/05/2019
Maio a Agosto 10/09/2019
Setembro a 
Dezembro 10/01/2019

Anual 20/01/2020

Bauru, ______ de ________________ de 2018.
_____________________________________                                                                      _____________
_______________________
Representante legal da OSC                                                                                 Técnico Responsável

(PAPEL TIMBRADO) 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE  CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
_________________________, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº ______________ , com sede na Rua___, nº____ Bairro___ Cidade____ Estado ___CEP____, 
Tel._____________, e-mail________, neste ato representada, nos termos do seu instrumento 
constitutivo pelo (a) Sr. (a).______________________, nac.______, estado civil ____, profissão 
_____residente e domiciliado (a) na Rua _____, nº___, Bairro ____ Cidade ____Estado___ CEP____ 
tel.___, e-mail_____, declara para os devidos fins ter ciência e estar de acordo com todas as cláusulas 
e Itens do Edital de Chamamento Público nº    /2018  e seus Anexos,  do Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa - COMUPI/Bauru, publicado no DOM/Bauru em ______  bem como  que se responsabiliza sob 
as penas da lei pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.

Declara ainda que os documentos apresentados por essa 
Entidade são fidedignos com os originais nos termos da legislação vigente.

Bauru, ______de ____________de 2.018.
_______________________________________________

Assinatura representante legal da Entidade/carimbo CNPJ)

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO VI -DECLARAÇÃO DE QUE DESENVOLVE AÇÕES VOLTADAS AO SEGMENTO 

IDOSO

DECLARAÇÃO  
A OSC ________________________ Declara para os devidos fins que desenvolve ações junto ao segmento 
Idoso, conforme Estatuto do Idoso, consistente em:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________       (descrever as ações correlatas suscintamente)

Bauru, ___  de ________  de  2018
Atenciosamente

                                       _____________________________________
                                                                                                                      Representante legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO VII -DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

DECLARAÇÃO  
Declaro que não há impedimentos conforme Lei 13.019 constante no item 5 do Edital nº 180/2018 do 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa –COMUPI/Bauru, publicado no Diário Oficial do Município de Bauru 
em 19/04/2018, que dispõe sobre o Chamamento Público para celebração do Termo de Fomento entre poder 
público e as Organizações da Sociedade Civil (OSC) do Município de Bauru, referente ao financiamento do 
Projeto ____________ no exercício de 2018.

Bauru, ___  de ________  de  2018
Atenciosamente,

                                  _____________________________________
                                                                    Representante legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO VIII-DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

DECLARAÇÃO
Declaro que, a Organização da Sociedade Civil, ________________________________, possui instalações 
e condições materiais necessárias para execução do objeto da parceria. 

                                       Bauru, ___  de ________  de  2018
Atenciosamente

_____________________________________
Representante legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO IX-DECLARAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DECLARAÇÃO
Declaro que a Organização da Sociedade Civil se responsabiliza pelas obrigações trabalhistas inerentes a 
contratação de recursos humanos que não estejam previstas no Plano de Trabalho. 

Bauru, ___  de ________  de  2018
Atenciosamente,

_______________________________
Representante legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO DE DIRIGENTES MEMBRO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARAÇÃO
Declaro que a Organização da Sociedade Civil (OSC) não possui no seu quadro de dirigente membro 
da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o Termo de Fomento, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

Bauru, ___  de ________  de  2018
Atenciosamente,

                                                                              _______________________________________
                                                                                      Representante legal da OSC
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Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria da EMEF  “Prof. Geraldo Arone, convoca  os associados da APM a comparecerem  à Assembleia 
Geral para eleição e posse  dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva  e Conselho Fiscal. 
A primeira chamada será dia  26 (vinte e seis )  de abril de  2018, quinta-feira às 17 h30m  em sua sede 
própria , sito à Rua João Prudente Sobrinho,   nº 9-5, Núcleo Fortunato Rocha Lima, nesta cidade de Bauru. 
Não havendo  comparecimento  de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 
18h, no mesmo local e  data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A direção da EMEF. “PROFESSOR JOSÉ ROMÃO” 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 23 de abril de 2018, terça-feira, às 15h, na sede, sito Rua Pedro 
de Castro Pereira, nº 8-20, Nova Bauru, nesta cidade de Bauru. Não havendo o comparecimento de mais da 
metade dos associados, convocamos, em segunda chamada às 15h30 no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A diretora da EMEF “Lydia Alexandrina Nava Cury” convoca os associados da APM comparecerem à 
Assembleia Geral para a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal, para o mandato de 2018. A primeira chamada será no dia 03 de MAIO de 2018, quinta-feira, as 18h, 
em sua sede, sito à Rua Anthero Doninni, nº 1-125, Núcleo Habitacional Presidente Geisel, nesta cidade 
de Bauru. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda 
chamada, às 18:30h, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Escolar da EMEI Floripes Silveira de Souza, convoca pais ou responsáveis legais, 
professores e funcionários para participarem do processo eleitoral dos representantes deste Conselho. Todo 
o processo será feito nas dependências da unidade escolar no ano corrente. As inscrições poderão ser feitas 
nos dias 25 e 26 de abril no período da manhã, entre 7h30 e 11h00, e da tarde, entre 13h30 e 17h00. A 
divulgação das chapas acontece entre os dias de 27 de abril a 04 de maio, sendo que a eleição será no dia 08 
de maio no período da manhã, entre 07h30 e 08h30, e à tarde, no período das 15h30 às 16h30, e no dia 09 
de maio no período da manhã, entre 07h30 e 08h30, e à tarde, no período das 15h30 às 16h30. A apuração 
e divulgação serão feitos imediatamente após o término do pleito. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 15 de 
maio às 16h00. Entrega da documentação na Secretaria da Educação, dia 18 de maio de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Escolar da EMEII Luzia Maria Daibem Ferraz de Arruda convoca pais ou 
responsáveis legais, professores e funcionários para participarem do processo eleitoral dos representantes 
deste Conselho. Todo o processo será feito nas dependências da unidade escolar no ano corrente. As 
inscrições poderão ser feitas nos dias 23 e 24 de Abril no período da manhã, entre 7h30 e 11h, e da tarde, 
entre 13h30 e 17h. A divulgação das chapas acontece entre os dias 26 à 27 de Abril, sendo que a eleição 
será no dia 09 de Maio no período da manhã, entre 07h30 e 08h30, e à tarde, no período das 15h30 às 17h, 
e no dia 10 de Maio no período da manhã, entre 07h30 e 08h30, e à tarde, no período das 15h30 às 16h30. 
A apuração e divulgação serão feitos imediatamente após o término do pleito. A posse dos eleitos ocorrerá 
no dia 14 de Maio às 16h. Entrega da documentação na Secretaria da Educação, dia 18 de Maio de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Escolar da EMEI Profª Valeria de Oliveira Asenjo, convoca pais ou responsáveis 
legais, professores e funcionários para participarem do processo eleitoral dos representantes deste Conselho. 
Todo o processo será feito nas dependências da unidade escolar no ano corrente. As inscrições poderão ser 
feitas nos dias 26 e 27  de Abril no período da manhã, entre 7h30 e 11h, e da tarde, entre 13h00 e 16h30. 
A divulgação das chapas acontece entre os dias 07 à 21 de Maio, sendo que a eleição será no dia 23 de 
Maio no período da manhã, entre 07h30 e 08h30, e à tarde, no período das 13h30 às 14h30. A apuração e 
divulgação serão feitos imediatamente após o término do pleito. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 24 de 
Maio às 16h. Entrega da documentação na Secretaria da Educação, dia 29 de Maio de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEF “Maria Chaparro Costa” convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia 
Geral para a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para 
o mandato de 2018.  A primeira chamada será no dia 08 de maio de 2018,  terça-feira, às 18h, em sua sede, 
sito à Alameda Urano, nº 5-38, Parque Santa Edwirges, nesta cidade. Não havendo o comparecimento de 
mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 18h30min, no mesmo local e data.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.784/18 - PROCESSO Nº 62.231/17 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: FONESAT TELEINFORMÁTICA LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se 
nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 62.231/17, a prestar ao 
CONTRATANTE contratação de empresa especializada em serviço de instalação de tomadas de telefone, 
incluindo todas as peças e materiais necessários, a realizar na sede da Secretaria Municipal da Educação, 
também descritos no Anexo I do Edital nº 480/17 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 31.000,00 
– MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 343/17 – PROPONENTES: 02 - ASSINATURA: 20/03/18.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS MOBILIÁRIAS – DAFRM

NOTIFICAÇÃO
Notificamos o contribuinte 8RGM INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA EPP, Inscrição Municipal 
nº 517.657, do CANCELAMENTO do Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM Nº 8437 (Conclusão 
da OVF nº 725/2016).

Notificamos o contribuinte RAMOS E CARVALHO GESSO LTDA – ME – INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 
514.869, da lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – AIIM Nº 8425 – Processo 
Administrativo nº 65.647/2017.

NOTIFICAÇÃO
Notificamos a contribuinte KATE KELLER DA SILVA, Inscrição Municipal 528187, CNPJ 
15.619.143/0001-53, da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM nº 8440.
  
PROCESSOS DEFERIDOS
PROCESSO ADM. Nº 75.688/2015 – ODAIR GASPAR – FICA NOTIFICADO DO DEFERIMENTO – 
CANCELADO ISSHP-FOTO/2015 EM NOME DE EDENICE PLETTI GASPAR.  

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis.
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

20789/2011  AELESAB 49  R$         6.500,00 
67155/2015  AMERICA CLEAN COMERCIO  PRODUTOS LIMPEZA  239  R$              98,08 
36233/2017  AMERICA CLEAN COMERCIO  PRODUTOS LIMPEZA  238  R$            296,10 
36233/2017  AMERICA CLEAN COMERCIO  PRODUTOS LIMPEZA  241  R$            136,50 
24942/2017  AMERICA CLEAN COMERCIO  PRODUTOS LIMPEZA  243  R$            384,00 
50894/2017  AMIN ANTONIO FILHO PADARIA 6626  R$       16.900,00 
62807/2017  APAE 479  R$     200.000,00 
62807/2017  APAE 480  R$       54.000,00 
10967/2016  APAE 481  R$       79.487,70 
13855/2017  ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BAURU E REGIÃO 203  R$         3.720,00 
34279/2016  BAURU COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  6885  R$            225,50 
34279/2016  BAURU COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  5220  R$              55,50 
34279/2016  BAURU COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  6884  R$            225,50 
34279/2016  BAURU COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  5218  R$              55,50 
58954/2016  BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR 773  R$         8.100,00 
48228/2017  BELARIS ALIMENTOS LTDA  16750  R$       11.394,00 
48228/2017  BELARIS ALIMENTOS LTDA  16749  R$       11.259,00 
48228/2017  BELARIS ALIMENTOS LTDA  16918  R$         9.382,50 
3904/2014  CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS  11691  R$            246,50 
3904/2014  CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS  11697  R$            246,50 
3904/2014  CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS  11692  R$            246,50 
3904/2014  CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS  11695  R$            493,00 
3904/2014  CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS  11708 A 11712  R$         1.232,50 
40322/2016  CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS  11680 A 11685  R$            970,00 
40322/2016  CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS  11671  R$            250,00 
40322/2016  CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS  11676  R$            250,00 
40322/2016  CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS  11675  R$         1.200,00 
40598/2017  CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS  39177  R$       29.850,00 
11248/2017  CIRURGICA SAO JOSE LTDA 137933  R$            102,90 
22759/2018  CONSELHO SEC MUN SAÚD E.S.P.DR.SEBASTIAO  63  R$         2.480,00 
37529/2015  CST DESENVOLVIMENTO SOFT CAP DADOS  741  R$         8.280,00 
37529/2015  CST DESENVOLVIMENTO SOFT CAP DADOS  745  R$         6.210,00 
63208/2016  DALEN SUPRIMENTOS  INFORMÁTICA PAPELARIA  1774  R$            189,87 
63208/2016  DALEN SUPRIMENTOS  INFORMÁTICA PAPELARIA  1775  R$            172,80 
63208/2016  DALEN SUPRIMENTOS INFORMÁTICA PAPELARIA 1444  R$            130,50 
63208/2016  DALEN SUPRIMENTOS INFORMÁTICA PAPELARIA  1776  R$            266,00 
63208/2016  DALEN SUPRIMENTOS INFORMÁTICA PAPELARIA  1777  R$              88,00 
63208/2016  DALEN SUPRIMENTOS INFORMÁTICA PAPELARIA  1785  R$            110,00 
40787/2014  EMDURB 3958  R$     220.129,93 
64224/2017  EMDURB 3953  R$         8.855,66 
64224/2017  EMDURB 3952  R$     245.189,69 
64224/2017  EMDURB 3951  R$     144.604,99 
7846/2017  EMDURB 3937  R$         4.823,00 
64224/2017  EMDURB 3926  R$         5.754,88 
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40787/2014  EMDURB 3959  R$       32.499,60 
64224/2017  EMDURB 3923  R$       22.431,32 
64224/2017  EMDURB 3924  R$       22.965,67 
64224/2017  EMDURB 3954  R$       17.142,44 
58503/2017  EMDURB 3947  R$     166.647,42 
58503/2017  EMDURB 3947  R$       16.626,00 
60053/2017  EMDURB 3946  R$       81.242,00 
59264/2017  EMDURB 3945  R$       21.582,40 
60053/2017  EMDURB 3961  R$       29.492,00 
53493/2017  EMDURB 3964  R$       48.404,00 
50015/2007  EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 1257340  R$     399.732,19 
27976/2015  EPINET INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS PRO 2051  R$            305,66 
27976/2015  EPINET INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS PRO 2050  R$         1.379,80 
27976/2015  EPINET INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS PRO 2052  R$            167,50 

72/2018  FERNANDO LUIZ COLUSSI ABRIL  R$            385,50 
27976/2015  FORTE SINAL EQUIPAMENTOS 275  R$            285,00 
20080/2017  FOR PET CLINICA VETERINARIA LTDA 3057  R$         9.060,00 
10655/2013  FUNDAÇÃO VERITAS  1672  R$     259.397,82 
30040/2014  GIAFFERI MEDICINA LABORATORIAL LTDA 6769  R$     108.271,83 
30040/2014  GIAFFERI MEDICINA LABORATORIAL LTDA 6770  R$         2.802,03 
33177/2014  GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA  3125  R$         1.868,78 
33177/2014  GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA  2975  R$            669,89 
33177/2014  GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA  3037  R$         4.173,03 
53863/2015  IMPRENSA NACIONAL  821523  R$            925,12 
37781/2013  INST. TOMOGR. AXIAL COMPUTADORIZADA 2462  R$       30.368,75 
68759/2016  IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 225166  R$       29.371,00 
40096/2015  JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA 3801  R$         8.064,00 

72/2018  JOSE VICENTE CUCURULLI ABRIL  R$            385,50 
26198/2017  L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS  4126  R$         1.320,00 
50896/2016  LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS  3303  R$              22,80 
53416/2016  LGM COMERCIO REPR PRODUTOS ALIMENTI 3841  R$       61.438,00 
902/2018  LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 157034  R$         1.164,24 
902/2018  LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS  157262  R$            117,60 

15216/2017  LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS  155718  R$       13.884,00 
53257/2017  M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA 2488  R$         1.982,50 

72/2018  MARCOS ANTONIO M. BALLAMINUT ABRIL  R$            154,20 
72/2018  MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS ABRIL  R$            154,20 
72/2018  MARILZA DOS SANTOS MARTINS ABRIL  R$            925,20 
72/2018  MARLI APARECIDA NUNES ABRIL  R$            308,40 
72/2018  MARY PASIN FIDCHER ABRIL  R$            231,30 

67534/2016  MEDILAR IMP DISTRIBUIÇAO  PROD MEDICOS  HO 403152  R$            418,75 
53816/2017  MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS 64077  R$            115,00 
14816/2017  NORI DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  17887  R$            960,00 
50160/2016  ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 1588  R$         1.980,00 
14750/2017  PEK EIRELI EPP 213  R$              99,40 
14750/2017  PEK EIRELI EPP 211  R$              60,54 
14750/2017  PEK EIRELI EPP 210  R$              75,80 
52213/2016  PENASCAL ENGENHARIA E CONST. LTDA 1413  R$     122.034,59 
14757/2017  PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS 42548  R$       11.946,20 
49638/2017  PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS GERAIS 90799970  R$            644,40 
17620/2015  PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS  1782  R$            173,76 
176520/2015  PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS  1783  R$            120,75 
11248/2017  PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 563529  R$         1.611,00 
46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES  1783  R$         2.990,00 
22865/2017  RENATO GOMES MORENO 6542  R$         6.937,60 
22865/2017  RENATO GOMES MORENO  6554  R$         3.379,20 
36557/2013  SORRI BAURU 307  R$       54.000,00 
36557/2013  SORRI BAURU 306  R$     200.000,00 
10968/2016  SORRI BAURU 309  R$       82.331,75 
3887/2013  SORRI BAURU ABRIL  R$     665.140,55 
3887/2013  SORRI BAURU FEVEREIRO  R$       26.843,71 
3887/2013  SORRI BAURU FEVEREIRO  R$       41.130,76 
3887/2013  SORRI BAURU FEVEREIRO  R$       62.555,56 
3887/2013  SORRI BAURU FEVEREIRO  R$       25.144,44 
3887/2013  SORRI BAURU FEVEREIRO  R$       52.000,00 
3887/2013  SORRI BAURU FEVEREIRO  R$       24.530,00 
67534/2016  TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS  26640  R$         1.924,97 
54205/2017  TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS  26625  R$         4.632,00 

4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232508  R$         1.474,30 

4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232509  R$            816,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232510  R$         1.016,60 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232511  R$         1.391,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232512  R$            846,40 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232513  R$         1.113,20 

4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232514  R$         1.391,50 

4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232515  R$         1.179,90 

4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232517  R$            968,30 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 232516  R$            846,40 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 456222  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 456639  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 456640  R$            702,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 456686  R$         1.476,35 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 456688  R$            877,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 457194  R$            722,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 457461  R$            175,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 457825  R$            371,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 457987  R$            702,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 458314  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 458315  R$              53,90 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 458317  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 458800  R$            371,39 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 458801  R$            877,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 458816  R$              84,68 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 458820  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 459006  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 459007  R$            558,85 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 459130  R$              43,12 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 459132  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 459133  R$            702,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 459876  R$            107,80 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 459877  R$              64,68 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 459878  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 459879  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 460005  R$              86,24 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 460007  R$            702,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 460835  R$              20,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 460836  R$              73,90 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 460837  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 460838  R$            723,56 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461375  R$            423,35 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461376  R$            351,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461419  R$            409,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461420  R$            106,24 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461421  R$              75,46 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461422  R$            118,58 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461423  R$         1.073,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 161424  R$            877,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461426  R$         2.106,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 161425  R$            157,02 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461551  R$         2.111,20 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461553  R$            662,78 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461751  R$              64,68 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461752  R$            702,00 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461753  R$            175,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461754  R$            662,78 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461755  R$            180,15 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461991  R$            147,80 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 461992  R$            526,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 462360  R$              84,68 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 462361  R$              53,90 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 462363  R$            526,50 
4129/2014  WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 462968  R$            351,00 

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Sidnei Rodrigues

Secretário
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.
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“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.

As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.pdf

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

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e 
replantio; 
V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 
1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

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

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de 
médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-
vaca (Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau 
terra ( Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do 
cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (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).

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 121-B
Informamos a Academia Feminina do Sagrado Coração de Jesus que após análise do Processo 
44913/2016, referente ao Auto de Infração 121-B lavrado em 09/08/2016, a Junta de Impugnação Fiscal 
em sua octogésima oitava reunião conforme Lei 4362/99, realizada no dia 14/12/2017, julgou o recurso e 
decidiu pelo seu indeferimento. 
Portanto será concedido o prazo de 10 (dez) dias para contestação da decisão, e não havendo manifestação 
o processo será encaminhado à Dívida Ativa.

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
ÁRVORE(S), APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS: 
PROCESSO: 14613/2018

INTERESSADO: Edson Pardo
ENDEREÇO: Praça Doutor Luiz Zuani, nº 4-72, Higienópolis
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore de espécie não identificada localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 10575/2018
INTERESSADA: Edna Rodrigues Pinheiro
ENDEREÇO: Rua Estados Unidos, nº 18-38, Jardim Solange
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Espatódea localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13450/2018
INTERESSADO: José Vitorio Ramos
ENDEREÇO: Avenida José Henrique Ferraz, nº 18-50, Jardim Ferraz
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 10945/2018
INTERESSADO: Andre Luis Feltrin
ENDEREÇO: Rua Francisco Alves, nº 16-104, Jardim José Kalil
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Aroeira Salsa localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 10947/2018
INTERESSADA: Ana Claudia Leonel Feltrin
ENDEREÇO: Rua Francisco Alves, nº 16-107, Jardim José Kalil
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 17159/2018
INTERESSADA: Leonilda Chagas 
ENDEREÇO: Rua Demetrio Arieta, nº 7-62, Jardim Dona Lili
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 17752/2018
INTERESSADA: Severina Francisca Bortaliero
ENDEREÇO: Rua dos Radialistas, nº 1-22, Gasparini
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 17551/2018
INTERESSADO: José Nelson de Almeida
ENDEREÇO: Rua Pará, nº 2-49, Vila Cardia
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Falsa Murta localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13151/2018
INTERESSADA: Benedita Jesuina Pereira
ENDEREÇO: Rua José Vidal, nº 1-28, Conjunto Hab. Beija Flor
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13594/2018
INTERESSADO: Marcos Antonio Chaves
ENDEREÇO: Rua José Vidal, nº 1-10, Núcleo Hab. Beija Flor
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 3119/2018
INTERESSADA: Emiliana Pereira Batista
ENDEREÇO: Rua Honorio Bartholomeu Gavas PMB: 04/917/012, Núcleo Hab. Beija Flor
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna localizada na lateral do imóvel, na Rua Walter 
Beraldo
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 2907/2018
INTERESSADO: Aparecido Janeiro
ENDEREÇO: Rua Affonso Formenti, nº 3-43, Núcleo Hab. Beija Flor
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 
PROCESSO (Recurso): 16604/2018
INTERESSADO: Vitor Lealdini
ENDEREÇO: Rua Professor Nempuku Sato, nº 3-99, Presidente Ernesto Geisel
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Monguba, localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 970/2018
INTERESSADA: Selma Aparecida Simões Dalla Costa
ENDEREÇO: Rua México, nº 9-37, Jardim Terra Branca
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Cassia localizada à direita do imóvel
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AÇÕES RECOMENDADAS: 
     - Controle de patógenos executada pela Secretaria.
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 13077/2018
INTERESSADO: Eduardo da Silva
ENDEREÇO: Rua Teodoro Alvares, nº 2-104, Parque Julio Nobrega
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO (Recurso): 14860/2018
INTERESSADO: José Gonçalves Barros
ENDEREÇO: Rua Triagem, nº 3-87, Vila Santa Luzia
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS: 
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 9935/2018
INTERESSADO: Wesley Cruz Quinezi
ENDEREÇO: Rua Manoel Silva, nº 1-38, Jardim Eldorado
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Coração de Negro, localizada à esquerda do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS
As empresas relacionadas abaixo infringiram 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).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo 
o processo será encaminhado à Dívida Ativa.

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO
AUTO DE 

INFRAÇÃO MULTA

PC PINHEIRO LAVACAR - ME 58756/2017 46/18 R$ 500,00

DEMAI DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS LTDA - ME 18220/2011 47/18 R$ 500,00

GEANDRO GUSTAVO IGNÁCIO DE FARIA - ME 67760/2017 48/18 R$ 500,00

ALCIDES VALLE JUNIOR - ME 25879/2008 59/18 R$ 500,00

LUIZ PULLINI & FILHOS LTDA - ME 38721/2008 62/18 R$ 500,00

M. UETI PADARIA - ME 69589/2011 63/18 R$ 500,00

M. C. SILVA BAURU - ME 44863/2008 64/18 R$ 500,00

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informa que de acordo com o disposto no Artigo 1º do Decreto 
Municipal 13.134/2016 - “Fica proibida a queima de vegetação e qualquer tipo de resíduo em todo o 
território de Bauru atendendo ao que preconiza o Artigo 73 do Código Ambiental do Município de Bauru 
Lei 4.362/99. Ficando advertidos os responsáveis pelos terrenos conforme relação de processos abaixo 
que em caso de reincidência, queimada no mesmo lote, será lavrado Auto de Infração com multa que varia 
de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais à R$27.0000,00 (vinte e sete mil reais). 
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias.

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO
AUTO DE 

INFRAÇÃO MULTA

CRISTIANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA 67497/2017 01/18 R$ 1.500,00

CRISTIANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA 18220/2011 02/18 R$ 1.500,00

AUTO DE INFRAÇÃO 50/18 – PROCESSO 1025/2018
Aos vinte e sete de novembro de dois mil e dezessete, às 09h30, no endereço Rua Capitão Gomes Duarte, 
21-0, Vila Nova Cidade Universitária, foi constatado que Celso Roberto Ananias de Araújo infringiu 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.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o 
processo será encaminhado à Dívida Ativa.

AUTO DE INFRAÇÃO 51/18 – PROCESSO 1025/2018
Aos vinte e sete de novembro de dois mil e dezessete, às 09h30, no endereço Rua Capitão Gomes Duarte, 
21-0, Vila Nova Cidade Universitária, foi constatado que Celso Roberto Ananias de Araújo infringiu 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 
metálicas estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais).

Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o 
processo será encaminhado à Dívida Ativa.

AUTO DE INFRAÇÃO 52/18 – PROCESSO 1025/2018
Aos vinte e sete de novembro de dois mil e dezessete, às 09h30, no endereço Rua Capitão Gomes Duarte, 
21-0, Vila Nova Cidade Universitária, foi constatado que Celso Roberto Ananias de Araújo infringiu o 
disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, Artigo 39, § 6º, Inciso III – fornecer documento simplificado 
de orientação aos geradores, usuários de seus equipamentos, quando operarem com caçambas ou containers 
metálicas estacionárias, ou outros tipos de dispositivos, e veículos automotores, conforme o disposto no 
item 06 do Anexo I a este Decreto.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o 
processo será encaminhado à Dívida Ativa.

 COMUNICADO 57/18 – PROCESSO 71355/2017
Informamos o Senhor Valdenir Ruzon, em resposta ao processo 14540/2018, que a advertência 003/18 
será mantida, e em caso de reincidência será lavrado um Auto de Infração, conforme o artigo 3º do 
Decreto Municipal 13.134/2016: “Para áreas de terreno acima de 400 m², a multa será de R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais)”.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
e-mail: planejamento@bauru.sp.gov.br

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
Comunicamos que, conforme  processo nº 2034/2018, o local sito à Rua sete de setembro, Qt 7, Centro 
Bauru/SP, foi vistoriado fiscal onde não foi encontrado atividade de igreja no local citado.    
Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão 
adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 

COMUNICADO
Comunicamos que, conforme  processo nº4596/2017, o local sito à Rua Presidente Kennedy, nº 18-35, Vl 
Cardia,  Bauru/SP, foi vistoriado pelo Fiscal,  notificado e atualmente encontra-se com o Licenciamento 
vigente.   
Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão 
adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 

NOTIFICAÇÃO
Fica responsável notificado sob nº 26206/2018,   para ciência do deferimento da solicitação de prazo referente 
ao processo nº 4950/2018 para mais 60 (sessenta) dias para que apresente a licença de funcionamento da 
empresa., (recusou-se a assinar mas ficou com uma via).

NOTIFICAÇÃO
Fica notificado a Sra. Elaine Cristina Martins responsável pelo imóvel cito Rua Wakiti Adachi, nº 6-152, 
para o ENCERRAMENTO  das atividades no endereço acima citado tendo em vista de que não atende a 
Lei de Zoneamento vigente nº 2339/82, para a atividade de SALÃO DE FESTAS.
Face o exposto, comunicamos que o não atendimento, ou omissão desta determinação explicita, implicará 
na INTERDIÇÃO e demais sansões judiciais cabíveis. 

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO – 18/2018
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 11:00H, à Rua Arlindo Fidelis, 11-
95, Jardim Ouro Verde, o senhor EDISON APARECIDO DOS SANTOS não providenciou o PROJETO, 
mesmo após ciência do fato e, esgotando o prazo estipulado na NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO Nº 40-14, 
infringindo assim o disposto no artigo 1º da Lei 2371/82, dando cumprimento ao artigo 18, da Lei 2371/82, 
lravamos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$346,47 (trezentos e quarenta e seis reais 
e quarenta e sete centavos).

NOTIFICAÇÃO OF Nº 187/17
Referente processo 34674/2012, notificamos ao responsável, senhora Regina Toyoko Kawamoto Kondo, 
residente à Rua Patagonia, 4-46, Terra Branca, para remover o muro refazendo o raio na esquina, de 
acordo com a matrícula do imóvel (raio de 9 m), cadastrado na P.M.B. 3/3509/017, para a realização de 
pavimentação asfáltica através do PAC, pela Secretaria de Obras.

NOTIFICAÇÃO OF Nº 34/2018
Referente processo 12381/2018, informamos ao Condomínio Edifício Vila Real, sito a Rua Rio Branco, 
23-34, Vila Samaritana, o INDEFERIMENTO da solicitação de prorrogação de prazo e cancelamento do 
auto de infração multa nº 13210, solicitados através do processo 11127/2018, pois até a presente data não 
foi apresentado Laudo de Regularidade.

NOTIFICAÇÃO OF Nº 05/2018
Referente processo 56234/2015, informamos ao senhor Mauro Baena, residente à Rua José dos Santos 
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Godoi, 2-219, Geisel, o INDEFERIMENTO da solicitação de prazo através do processo 56234/15 e 
processo 15363/16, devendo, providenciar projeto aprovado para atendimento da notificação nº 41/15, 
cabendo ao responsável acompanhar e atender às solicitações do processo de regularização 15357/16, 
sujeito a penalidades e demais sanções cabíveis.

NOTIFICAÇÃO 2318/17 – NOTIFICAMOS,  ATRAVÉS DESTE, O(A) SENHOR(A) MARIA 
APARECIDA BARBOSA, NOS TERMOS DA LEI 2371/82 ART 17°, PARA QUE NO PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTA NOTIFICAÇÃO, APRESENTE O PROJETO 
APROVADO, NO IMÓVEL DA RUA ANTÔNIO ZUIANI, CENTRO, COM IDENTIFICAÇÃO PMB 
2/0039/020.

NOTIFICAÇÃO OF Nº24611/18
Informamos à senhora Marinez Aparecida Boaventura Belai, representante da AMVC Associação de 
Moradores do Village Campo Novo, residente à Rua Carlo Amedeu Negrato, D-7, que tome ciência que 
o condomínio deverá dar cumprimento dos itens 3 e 4 do processo 16353/08, referente ao Convênio que 
autoriza o fechamento das vias públicas do Residencial Village Campo Novo, referente ao acesso livre de 
pedestres e veículos, e a conservação do mesmo. 

DESEMBARGO - 494/17
Vimos, pelo presente instrumento, comunicar ao senhor Gilberto Ferrari, referente imóvel cadastrado 
PMB 4/1391/005, Rua Miguel Morad, o deferimento da solicitação de cancelamento do auto de infração 
- embargo nº 494/17, através do processo 62007/2016, conforme parecer do Departamento responsável, 
tendo em vista a apresentação do Projeto Aprovado.

COMUNICADO
Referente processo 53630/17, informamos ao requerente (anônimo) que em vistoria realizada no local, 
foi constatado que trata-se do imóvel 4-3513-018, para o qual foi emitida notificação para construção do 
passeio público. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências cabíveis 
serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente.

COMUNICADO
Referente processo 67448/17, informamos ao requerente (anônimo) que em vistoria realizada no local, 
foram emitidas notificações para adequações no passeio público. Isto posto, acompanharemos o respectivo 
local, sendo que as demais providências cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação municipal 
vigente.

COMUNICADO
Referente processo 62681/17, informamos ao requerente (anônimo) que em vistoria realizada nos locais, 
foram emitidas notificações para construção dos respectivos passeios públicos. Isto posto, acompanharemos 
o respectivo local, sendo que as demais providências cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação 
municipal vigente.

COMUNICADO
Referente processo 2446/18, informamos ao requerente (anônimo) que em vistoria realizada no local, 
foi constatado que trata-se do imóvel 4-3108-001, para o qual foi emitida notificação para construção do 
passeio público. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências cabíveis 
serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente.

COMUNICADO
Referente processo 380/18, informamos ao requerente (anônimo) que em vistoria realizada nos locais, foram 
emitidas notificações para adequações nos respectivos passeios públicos. Isto posto, acompanharemos o 
respectivo local, sendo que as demais providências cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação 
municipal vigente. 

COMUNICADO
Referente processo 49596/17, informamos à Congregação Cristã no Brasil, sito a Rua Rui Barbosa, 3-36, 
Bela Vista, que em vistoria realizada no local, foi constatado que o ofício nº 1523/17 foi atendido.

COMUNICADO
Referente processo 27654/17, informamos ao senhor Jayme Oswaldo Bishop Junior, residente à Rua Prof. 
Antônio Guedes de Azevedo, 02-37, Vila Pacífico, o cancelamento do ofício 233/17, visto que o mesmo 
foi atendido.

COMUNICADO
Referente processo 16259/17, informamos a senhora Rita de Cassia Simões, com imóvel situado à Rua 
Militino Martins, 7-18, Vila Independência, que mediante a denúncia protocolada no processo em epígrafe, 
o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, verificado que o imóvel 5/0594/009 possui 
Projeto de regularização aprovado. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais 
providências cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
PORTARIA SMS Nº 44/2018

  O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, 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.
Matrícula  Nome     Cargo
33866  Andreza Augusta da Conceição            TS/Técnico de Enfermagem

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

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

Bauru, 09 de abril de 2018
Dr. José Eduardo Fogolin Passos
Secretário Municipal de Saúde 

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 referente a acumulação de cargo público referente ao 
exercício de 2017:

Cassia Marques da Rocha Hoelz, matricula 28592, cargo de Especialista em Saúde/Enfermeiro, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Enfermeiro, junto ao Secretaria de Estado da Saúde - 
Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 89/ 2017.
Acumulação legal.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO: 
PROCESSO INTERESSADO
  47388/17 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – HOSPITAL DE BASE
  45711/17 JENNIFFER CUNHA MARTINS TUNES
  58163/17 ANA MARIA  FERRARI  TARALLO
  28147/16 CAETANO E ALEXANDRE LTDA ME
  21137/16 MARCENA SADAKO YAMAUCHI FUKASE
  61770/17 AIDA RAQUEL FLORES PUENTE
  47285/16 DANILO PINELLI VALARELLI
    6962/18 JOICE PIMENTEL LOBO ASSUMPÇÃO
  21827/18 BISPADO DE BAURU – PARÓQUIA DE SÃO BENEDITO  ( EVENTO )
  47513/17 MIO SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
  23235/18 GABRIELA SABATINE SEIXAS FERREIRA
  23236/18 AMANDA INÁCIO BRITO
  13173/17 AMANDA KARINA MARQUES DA SILVA – ME
    2179/18 TALITA CAETANO CASA DE REPOUSO ME
    3955/17 CENTRO DE DERMATOLOGIA E LASER TADORDA LTDA EPP
  49648/17 LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA
  13740/18 ROBSON ROGÉRIO CASTILHO

  27824/17 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA

  21308/18 FAGA MEDICAL  INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS  
MÉDICO HOSPITALARES LTDA

  51009/14 CRISTIANE MARQUES LONTRA
  27521/16 GASTROCLÍNICA CIRURGIA E ENDOSCOPIA BAURU LTDA
  66897/17   LEONOR DE FÁTIMA SANTOS
  48826/17 ALEXANDRE TAURA
  63670/17 ALBERTO BRIANI
  53757/17 FRANCISCO CARLOS GOMES BARBOSA
  49034/17 PRISCILA SAYURI MYAZATO
  12383/17 JULIAN ANGELO GOMES DE TOLEDO
  35631/16 LUCIA HELENA LIMA ANDREATTA

  30903/15 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – HOSPITAL ESTADUAL MANOEL DE 
ABREU

    6963/18 ÉRIKA PIMENTEL LOBO ASSUMPÇÃO
  61112/17 LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA
  22973/16 CRISTIANE MARQUES LONTRA DELICATO
  40874/17 MARIO SERGIO SALGUEIRO
  51011/14 PIER ANGELO RUGAI DELICATO
  22971/16 PIER ANGELO RUGAI DELICATO
  65956/17 MAYUMI SHIROTA KANAMURA
  70143/17 ROSELI MARIA MACUICA 30905641817
  70152/17 ROSELI MARIA MACUICA 30905641817
  15413/18 BECAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
  17832/18 PAULA KARINA LABADESSA ALVAREZ 27255473857
  51396/16 ALZANI  & GAGLIOTTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALAS LTDA ME
  68950/17 MARCIA APARECIDA SUNIGA 14576990870
  34550/09 PIZZARIA VILA RICA LTDA

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO: 
PROCESSO INTERESSADO   DIAS      N°/SÉRIE
  23351/18 PANIFICADORA VIA PÃES LTDA – ME    30   25537/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO        N°/SÉRIE

  12416/18 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
R. RAFAEL PEREIRA MARTINI, 12-66 – JD REDENTOR   000644/F-1
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 12573/18 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
R. RAFAEL PEREIRA MARTINI, 12-66 – JD REDENTOR      2326/E-1

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

      944/17 BORAGÓ NATURAL FRESH FOOD LANCHONETE EIRELI – 
ME      0686/F-1

      953/17 RAPHAEL AZENHA LAMONICA      1245/E-1

RECURSO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA INDEFERIDO POIS 
NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL NESSA FASE DO PROCESSO: 
PROCESSO INTERESSADO          N°/SÉRIE
  63822/17 CASA DE REPOUSO 3 IRMÃS LTDA ME      0407/F-1   
  63594/17 CASA DE REPOUSO 3 IRMÃS LTDA ME      0402/F-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:   
PROCESSO 65786/12
INTERESSADO RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO R. MARCONDES SALGADO, 11-39 – LOJAS 203/204 – VL. CARDIA
REQUERENTE CAMILA MUNHOZ LUCAS
CPF 344.532.828-50
CRF/SP 63531

PROCESSO 43576/17
INTERESSADO JULIA DOS REIS TOGNOSSI
ATIVIDADE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
REQUERENTE JULIA DOS REIS TOGNOSSI
CPF 410.221.318-00
CRFA/SP 19.702

PROCESSO 41560/17
INTERESSADO CAMILA TOMAZI RISSATO
ATIVIDADE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
REQUERENTE CAMILA TOMAZI RISSATO
CPF 405.367.888-98
CRFA/SP 2-19.708C

PROCESSO 45388/14
INTERESSADO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – HOSPITAL DE BASE DE BAURU
ATIVIDADE SERVIÇO DE DIÁLISE
REQUERENTE ALEXANDRE MINETTO BRABO
CPF 357.549.358-89
CRM/SP 155.911

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 65786/12
INTERESSADO RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO R. MARCONDES SALGADO, 11-39 – LOJAS 203/204 – VL. CARDIA
REQUERENTE FERNANDA DE AVILA
CPF 420.994.078-00
CRF/SP 85491

PROCESSO 5056/12
INTERESSADO BIONNOVATION PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA
REQUERENTE ROSELAINE DOS SANTOS PINTO MARQUES
CPF 271.054.508-00
CRF/SP 88205

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 33361/12
INTERESSADO WAL MART BRASIL LTDA
ATIVIDADE DROGARIA
REQUERENTE BRIGIDA CAROLINA RIBEIRO DE BARROS
CPF 331.907.318-45
CRF/SP 62700

PROCESSO 45388/14
INTERESSADO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – HOSPITAL DE BASE DE BAURU
ATIVIDADE SERVIÇO DE DIÁLISE
REQUERENTE SILVIA LILIAN DE ANDRADE NEIVA BETTONI
CPF 050.771.348-63
CRM/SP 49.315

PROCESSO 13179/18
INTERESSADO IVETE APARECIDA DE MATTIAS SARTORI
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
REQUERENTE IVETE APARECIDA DE MATTIAS SARTORI
CPF 029.312.968-13
CRO/SP 21.076

PROCESSO 16953/18
INTERESSADO PERIO-E INSTITUTO DE PERIODONTIA E PROTESE LTDA
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

REQUERENTE EDUARDO ROLO DUARTE
CPF 120.244.558-67
CRO/SP 41.389

PROCESSO 54877/15
INTERESSADO LARISSA TADEI DE MARQUI
ATIVIDADE ATIV. MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
REQUERENTE LARISSA TADEI DE MARQUI
CPF 220.050.018-13
CRM/SP 120.705

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 11449/06
INTERESSADO BOTICA PVA FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP
REQUERENTE ANA CLAUDIA APOLINÁRIO ROBERTO
CPF 287.087.808-70
CRF/SP 61950

PROCESSO 5056/12
INTERESSADO BIONNOVATION PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA
REQUERENTE BRUNA VITORAZO FEDERICI
CPF 326.918.518-93
CRO/SP 90.317

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:  
PROCESSO 11449/06
NOME (DE) BOTICA PVA FARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
CNPJ 53.877.577/0001-42
NOME (PARA) BOTICA PVA FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP
CNPJ 53.877.577/0001-42

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: 
PROCESSO 21585/06
INTERESSADO MARCELO ALIAS PRUDENTE DE OLIVEIRA
ATIVIDADE ATIV. MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
ENDEREÇO (DE) R. GUSTAVO MACIEL, 18-60 – JD. NSRALLA
ENDEREÇO 
(PARA) R. IGNÁCIO ALEXANDRE NASRALLA, 7-40 – VL. AEROPORTO BAURU

ALTERAÇÃO DE CEVS:
PROCESSO 40924/06
RAZÃO 
SOCIAL ERIKA CHRISTINA CANARIM MARTHA DE PINHO

CPF 145.778.378-97
CEVS (DE) 350600301-863-000919-1-0
CEVS (PARA) 350600301-863-003466-1-6

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO: 
PROCESSO 18215/06
RAZÃO SOCIAL MARIA CRISTINA ALCAZAR BARCELOS
EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA ORAL
Nº DE SÉRIE 37011
MARCA E 
MODELO TROPHI / MINOREX

CORRENTE E 
TENSÃO 50kVp / 10mA

CEVS 350600301-863-001115-1-1

PROCESSO 12184/18
RAZÃO SOCIAL MJANSON ORTODONTIA EIRELI
EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA ORAL
Nº DE SÉRIE 914
MARCA E 
MODELO DABI ATLANTE / SPECTRO

CORRENTE E 
TENSÃO 70 kVp / 8mA

CEVS 350600301-863-001186-1-3

PROCESSO 13179/18
RAZÃO SOCIAL IVETE APARECIDA DE MATTIAS SARTORI
EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA ORAL
Nº DE SÉRIE 001394
MARCA E 
MODELO DABI ATLANTE / SPECTRO 70X ( ELETRONIC )

CORRENTE E 
TENSÃO 70 kVp / 8mA

CEVS 350600301-863-003505-1-6

PROCESSO 24201/17
RAZÃO SOCIAL JOÃO CARLOS MENEZES BLASCA
EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA ORAL
Nº DE SÉRIE 9145
MARCA E 
MODELO DABI ATLANTE / SPECTRO
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CORRENTE E 
TENSÃO 50kVp / 10mA

CEVS 350600301-863-001124-1-0

PROCESSO 1556/09
RAZÃO SOCIAL NORMA KAZUE TOTSUGUI OBARA
EQUIPAMENTO RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA ORAL
Nº DE SÉRIE 01297
MARCA E 
MODELO ASTEX/ODONTOMAX

CORRENTE E 
TENSÃO 70kVp / 7mA

CEVS 350600301-863-001099-1-6

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS: 
PROCESSO 52056/16
RAZÃO SOCIAL ANA PAULA MANSANO MENDES ME
ATIVIDADE CLINICAS E RESIDÊNCIA GERIÁTRICA
CNPJ 25.369.168/0001-08
CEVS 350600301-871-000069-1-2

PROCESSO 13179/18
RAZÃO SOCIAL IVETE APARECIDA DE MATTIAS SARTORI
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ( ESTABELECIMENTO )
CPF 029.312.968-13
CEVS 350600301-863-003363-1-9

PROCESSO 16953/18
RAZÃO SOCIAL PERIO-E INSTITUTO DE PERIODONTIA E PROTESE LTDA
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
CNPJ 04.595.459/0001-36
CEVS 350600301-863-001386-1-4

PROCESSO 54877/15
RAZÃO SOCIAL LARISSA TADEI DE MARQUI
ATIVIDADE ATIV. MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
CPF 220.050.018-13
CEVS 350600301-863-003297-1-1

PROCESSO 26385/07
RAZÃO SOCIAL ANTONIO FERNANDES ALEGRE
ATIVIDADE ATIV. MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
CPF 242.819.308-25
CEVS 350600301-863-000286-1-4

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
  9976/2018 MARCIA DE MEDEIROS
14419/2018 JOSE FRANCISCO ATTUY
20704/2018 ELZO PEREIRA TRAVALINO
8465/2018 DANIELA CAMPAGNA FRANCA AGUIAR
51127/17 G C G COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
 INTERESSADO N°/SÉRIE

30390/2018 MARCUS VINICIUS SILVA TENEDINI 802F-1
30395/2018 MARCUS VINICIUS SILVA TENEDINI 803F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
8465/2018 DANIELA CAMPAGNA FRANCA AGUIAR 16160E-1

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROCESSO 
 13862/06

RAZÃO SOCIAL LION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS-ME
CNPJ 10945196/0001-40
INTERESSADO EDNA PEREIRA DA SILVA
CPF 15831438821
CRQ/SP 04458405

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROCESSO 
 41197/16

RAZÃO SOCIAL NACÕES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME
CNPJ 109451930001-07
INTERESSADO EDNA PEREIRA DA SILVA
CPF 15831438821
CRQ/SP 04458405

Seção III
Editais

AVISOS

AVISO DE ERRATA - TORNA–SE SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL 
REALIZADA DE 24/03/2018, página nº 12, Referente ao processo Nº 60.457/2017. Bauru, 19/04/18 – 
Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

REPUBLICANDO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 83/2018 - Processo nº 60.457/2017 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 60/2018 
– Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO 
ESTIMADA ANUAL DE 118.000 UN DE SACO PARA COLETAS DE AMOSTRAS DE 
ALIMENTOS, MELHOR DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL – Interessada: Secretaria da 
Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação 
havidos foram devidamente Adjudicado em 22/03/2018 pelo pregoeiro e Homologado em 22/03/2018 
pela Secretária da Educação, da seguinte forma: 
LOTE 01 – SACOS PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS
EMPRESA: ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP

IT ESPECIFICAÇÕES 
MINIMAS QTDE MARCA VALOR 

UN. VALOR TOTAL

01

Saco para amostra de 
alimentos: 
“Demais especificações 
conforme Edital Nº 83/2018”

118.000 
UN Altaplast   R$ 0,116 R$ 13.688,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 13.688,00
Bauru, 18/04/18 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2018 – PROCESSO Nº 34.466/2017 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ALÍRIO FERREIRA BARBOSA EPP – Objeto: 
AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 42.000 UN. TOUCAS TIPO TURBANTE, DEVIDAMENTE 
DESCRITOS NO ANEXO I, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessada: 
Secretaria da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 064/18, mediante 
emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo 
e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – TOUCA TIPO TURBANTE SANFONADA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/
EPP.

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN. QTDE. EST. 
ANUAL

VALOR 
UNIT. MARCA

01

TOUCAS TIPO TURBANTE 
SANFONADA: Demais especificações 
estão indicadas no Anexo I do Edital nº 
064/18.

UN. 42.000 R$ 0,07 TALGE 

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 46/18 – ASSINATURA: 05/04/2018 – 
VALIDADE: 04/04/2019. Bauru, 18/04/2018 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações 
– SME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2018 - PROCESSO Nº 44.819/2017 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 
– Interessada: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento do Corpo de 
Bombeiros, Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV e Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru - EMDURB, cujas especificações estão indicadas nos anexos I e IV do Processo 
Administrativo nº 44.819/17, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo, cujas estimativas de consumo encontram-se abaixo:
LOTE 05 – COTA RESERVADA – Mangueiras de Borracha.
Empresa: IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME. 

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

1 Metros 3.175
Rolo de MANGUEIRA DE BORRACHA 
COM 50 METROS, trançada, para jardim com 
diâmetro de 1/2”.  

Pabovi 1,70

2 Metros 3.275
Rolo de MANGUEIRA DE BORRACHA 
COM 50 METROS, trançada, para jardim com 
diâmetro de 3/4”.                   

Pabovi 3,50

3 Unid. 82
MANGUEIRA DE BORRACHA, trançada 
para jardim com engate e esguicho de 30 
metros com diâmetro de 1/2”.   

Pabovi 58,00

LOTE 06 – COTA PRINCIPAL – Mangueiras de Borracha.
Empresa: IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME. 

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

1 Metros 9.525
Rolo de MANGUEIRA DE BORRACHA 
COM 50 METROS, trançada, para jardim com 
diâmetro de 1/2”.  

Pabovi 1,70
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2 Metros 9.825
Rolo de MANGUEIRA DE BORRACHA 
COM 50 METROS, trançada, para jardim com 
diâmetro de 3/4”.                   

Pabovi 3,50

3 Unid. 248
MANGUEIRA DE BORRACHA, trançada 
para jardim com engate e esguicho de 30 
metros com diâmetro de 1/2”.   

Pabovi 58,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 366/2017 – ASSINATURA: 
06/04/2018 – VALIDADE: 05/04/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2018 - PROCESSO Nº 44.813/2017 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI - ME – Interessada: Todas as Secretarias Municipais de 
Administração, de Cultura, de Desenvolvimento, de Educação, de Negócios Jurídicos, de Bem Estar Social, 
de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, de Agricultura 
e Abastecimento, de Esportes e Lazer, o Gabinete do Prefeito, Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV e Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru – Emdurb, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 032/2018 - do 
Processo Administrativo n.º 44.813/2017, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados: 
LOTE 03 – CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, COR PRETA, COM BIQUEIRA DE 
PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. (R$)

1 58 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada no 
sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 34.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA - 
31241 62,69

2 60 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada no 
sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 35.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

FUJIWARA - 
31241 62,69

3 110 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada no 
sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 36.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

FUJIWARA - 
31241 62,69

4 162 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada no 
sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 37.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

FUJIWARA - 
31241 62,69

5 239 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada no 
sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 38.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

FUJIWARA - 
31241 62,69

6 263 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 39.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

FUJIWARA - 
31241 62,69

7 408 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 40.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

FUJIWARA - 
31241 62,69

8 388 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 41.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

FUJIWARA - 
31241 62,69

9 436 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 42.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

FUJIWARA - 
31241 62,69

10 193 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 43.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA - 
31241 62,69

11 113 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 44.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

FUJIWARA - 
31241 62,69

12 81 Par

Descrição: Calçado de Segurança, tipo botina, 
confeccionada em couro hidrofugado, COR PRETO, 
com biqueira de plástico para conformação, dorso 
acolchoado, fechamento em elásticos laterais, solado 
em poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, forro do cano em poliéster ou nylon dublado 
com manta, forro da gáspea interno em não tecido, 
palmilha de montagem de não tecido costurada 
no sistema strobel, sobrepalmilha com tratamento 
antimicrobiano em EVA, número 45.
Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra 
agentes abrasivos e escoriantes.

FUJIWARA - 
31241 62,69
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PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 – ASSINATURA: 09/04/2018 – 
VALIDADE: 08/04/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2018 - PROCESSO Nº 58.466/2017 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU – CONTRATADA: O. G. DIAS - ME – Interessada: Secretarias Municipais de Cultura, de Desenvolvimento 
Econômico, de Saúde, de Agricultura e Abastecimento, de Esportes de Lazer, e o Gabinete do Prefeito, cujas especificações 
estão indicadas no anexo I e III do Edital nº 502/2017, Processo Administrativo nº 58.466/2017, mediante Celebração de 
Contrato, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 – LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE

ITEM Qtd ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO VALOR UNIT. (R$)

1 17
LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE
(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I do Edital nº 
502/2017)

R$ 9.700,00

LOTE 02 – LOCAÇÃO DE PALCO MENOR
ITEM Qtd ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO VALOR UNIT. (R$)

1 33
LOCAÇÃO DE PALCO MENOR
(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I do Edital nº 
502/2017)

R$ 4.542,00

LOTE 04 – LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
ITEM Qtd ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO VALOR UNIT. (R$)

1 34
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I do Edital nº 
502/2017)

R$ 3.800,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/2017 – ASSINATURA: 11/04/2018 – 
VALIDADE: 10/04/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2018 - PROCESSO Nº 58.466/2017 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU – CONTRATADA: DORIGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS EIRELI 
- ME – Interessada: Secretarias Municipais de Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Saúde, de Agricultura e 
Abastecimento, de Esportes de Lazer, e o Gabinete do Prefeito, cujas especificações estão indicadas no anexo I e III do 
Edital nº 502/2017, Processo Administrativo nº 58.466/2017, mediante Celebração de Contrato, conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 03 – LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE

ITEM Qtd ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO VALOR UNIT. (R$)

1 22
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE 
(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I do Edital nº 
502/2017)

R$ 12.400,00

LOTE 06 – LOCAÇÃO DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E CORTINA.
ITEM Qtd ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO VALOR UNIT. (R$)

1 20 Tenda na medida aproximada de 10x40m, em estrutura metálica, 
cobertura em lona, tipo circo. R$ 7.200,00

2 110 Pirâmide na medida de 4x4m, em estrutura metálica, em lona branca 
escoamento de água através de calhas e pés direitos 2,50m de altura. R$ 420,00

3 170 Pirâmide na medida de 5x5m, em estrutura metálica, em lona branca 
escoamento de água através de calhas e pés direitos 2,50m de altura. R$ 595,00

4 8.190 Piso com chapa naval.(metro quadrado) R$ 15,00
5 7.390 Fechamento em lona cortina.(metro linear) R$ 14,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/2017 – ASSINATURA: 11/04/2018 – 
VALIDADE: 10/04/2019.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 176/2018 – Processo nº 1.913/2018 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 142/2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E 
EPP - Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS – PARA EXECUTAR ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL – PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PSDT) CONJUGADO DOS EMPREENDIMENTOS DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1 EM BAURU DO RESIDENCIAL: CHÁCARA DAS 
FLORES II – COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL – OPERAÇÃO 0383.382-05 – Interessado: Gabinete 
do Prefeito. Data do Recebimento das propostas: 04/05/2018 até as 09h. Abertura da Sessão: 04/05/2018 às 09h. - 
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 04/05/2018 às 10h30min. Informações e edital na Secretaria da Administração/
Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, 
no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no 
site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação nº 715997, onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 18/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 179/2018 - Processo nº 48.533/2017 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 144/2018 - Do Tipo Menor Preço por Lote - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP - 
Objeto: AQUISIÇÃO DE BARRAS DE TUBOS, LUVAS, ADAPTADORES, VÁLVULAS CANOPLAS, TUBOS, 
VASOS SANITÁRIOS, PARAFUSOS, CAIXAS, ASSENTOS, LAVATÓRIOS, TORNEIRA, SIFÃO, ENGATES, 
REGISTROS, JOELHOS, TÊ, DUCHA SUPORTES, BÓIA, BUCHAS, COLA, VEDA ROSCA, LIXAS, SERRAS, 
MELHORES DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL – Interessada: Secretaria do Bem Estar Social. Data do 
Recebimento das propostas: 07/05/2018 até às 9h. Abertura da Sessão: 07/05/2018 às 9h. INICIO DA DISPUTA 
DE PREÇOS: 07/05/2018 às 10h30min. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito 
na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e 
das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, 
ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação nº 716083, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 18/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital nº 143/2018 - Processo n.º 11.746/2018 – Modalidade: Convite nº 
008/2018 - Objeto: AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE MALHA PESADA 2X3 METROS 
– 10X10, FERRO 4,2MM EQ - Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A Comissão Permanente 
de Licitação, analisando as propostas apresentadas pela empresa, decide: CLASSIFICAR as propostas das empresas 
DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP e MCP BAURU COMÉRCIO DE TRANSPORTES LTDA ME por 
apresentarem preços compatíveis com os praticados no mercado e comprovados nos autos do processo conforme valores 
a seguir:
1º CLASSIFICADA: MCP BAURU COMÉRCIO DE TRANSPORTES LTDA ME
 LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE MALHA PESADA

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS V. UNIT V. TOTAL MARCA OU 
FABRICANTE 

01 UN 75 MALHA PESADA 2 X 3 MTS – 
10 X 10, FERRO 4,2MM EQ1136 R$ 85,00 R$ 

6.375,00 ACELORMITAL

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 6.375,00

 2º CLASSIFICADA: DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP
 LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE MALHA PESADA

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS V. UNIT V. TOTAL MARCA OU 
FABRICANTE 

01 UN 75 MALHA PESADA 2 X 3 MTS – 10 
X 10, FERRO 4,2MM EQ1136 R$ 85,06 R$ 6.379,50 BELGO

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 6.375,00
Abre-se prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 18/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 484/17 – Processo nº 54.275/2017 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 347/17 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE PEÇAS 
DO DATACENTER, SENDO: 06 (SEIS) UNIDADES DE HDs HP - 146.8 GB, 10K, SPARE 300590-002, FIBRE 
CHANNEL E 12 (DOZE) UNIDADES DE HDs HP - 300 GB, 10K, SPARE 366023-002, FIBRE CHANNEL.  
Interessado: Gabinete do Prefeito. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e 
a classificação havida foi devidamente Adjudicado pela pregoeira em 16/04/18 e Homologado pelo Senhor Secretário 
Municipal de Administração em 17/04/18 à empresa conforme abaixo:
LOTE 01 – PEÇAS PARA DATACENTER – LOTE EXCLUSIVO
EMPRESA: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA ME

ITEM QTD UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P. UNIT. R$ P. TOTAL R$

01 6 Unid HDs HP - 146.8 GB, 10K, SPARE 
300590-002, FIBRE CHANNEL.

HP
300590-002 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00

02 12 Unid HDs HP - 300 GB, 10K, SPARE 
366023-002, FIBRE CHANNEL.

HP
366023-002 R$ 1.235,00 R$ 14.820,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R$ R$ 20.820,00
Bauru, 18/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 498/17 – Processo nº 54.469/2017 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 357/17 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR LED 40 POLEGADAS, E 01 (UM) REFRIGERADOR.  
Interessado: Secretaria Municipal do Bem Estar Social.  Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado 
que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada pelo pregoeiro em 11/04/18 e Homologada pelo 
Secretário de Administração em 16/04/18 conforme abaixo:
LOTE 01 – APARELHO DE TELEVISOR – LOTE EXCLUSIVO
EMPRESA: SULMATEL – COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO LTDA – ME.

ITEM QT ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA / 
MODELO P. UNIT. R$ P. TOTAL R$

01 1

APARELHO DE TELEVISOR 
- Medida Mínima da Tela: 40 
Polegadas.Visor com tecnologia LED. 
Possuir Conversor digital integrado, 
Resolução mínima de 1920*1080 
p. Acessórios: Controle Remoto. 
Alimentação de Energia: 100-240v   
Garantia : Mínimo 1 ano

PHILCO/ 
PH40R86DSGW RS 1.645,00 RS 1.645,00

TOTAL DO LOTE 1 – RS 1.645,00
LOTE 02 – REFRIGERADOR - FRACASSADO
Bauru, 18/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 441/2017 – Processo nº 44.824/2017 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 308/17 – Tipo: Menor Preço por lote -- DIFERENCIADA NO MODO COTA 
RESERVADA - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS 
DE LIMPEZA, SENDO: CREOLINA, DESINFETANTE FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA, QUEROSENE, 
SODA CÁUSTICA, INSETICIDA AEROSOL, PURIFICADOR DE AR EM AEROSOL - INTERESSADOS: 
Secretarias Municipais de Saúde, Administração, Educação, Obras, Finanças, Negócios Jurídicos, Planejamento, Bem 
Estar Social, Meio Ambiente, Cultura, Administrações Regionais, Agricultura, Desenvolvimento Econômico Turismo e 
Renda, Esportes e Lazer, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE, Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV e Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 06/04/2018 pela pregoeira e 
Homologado em 16/04/2018 pelo Prefeito Municipal a empresa LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 
LTDA – EPP, da seguinte forma: 
LOTE 01 – CREOLINA, DESINFETANTE BRUTO, DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO, DESINFETANTE 
DE USO GERAL, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA, QUEROSENE, SODA CÁUSTICA, INSETICIDA 
AEROSOL, PURIFICADOR DE AR EM AEROSOL – COTA RESERVADA.

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Marca/ Modelo V. Unit.   
R$ V. Total R$

01 28 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 50ml 
de CREOLINA PARA DESINFECÇÃO. 
NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER 
O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Pearson 6,45 180,60

02 4735 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 1 
Litro de DESINFETANTE BRUTO. 
Deverá conter na embalagem do 
produto a seguinte composição química: 
Sequestrante, alcalinizantes, com ativo 
de 0,45% de cloreto de benzalcônio. NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Lisoform 7,20 34.092,00

03 5125 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 
500ml de DESINFETANTE DE USO 
DOMÉSTICO com ação bactericida. Odor 
não tóxico. Deverá conter na embalagem 
do produto a seguinte descrição: Óleo de 
pinho, eucalipto, lavanda ou floral. NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Triex 1,15 5.893,75
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04 291 Unid.

GALÃO de no mínimo 05 litros de 
DESINFETANTE DE USO GERAL com 
ação antimicrobiana. Galão plástico e 
resistente. Diluição 1/50. Deverá conter 
na embalagem do produto as seguintes 
informações: Ação efetiva contra 
staphylococcus aureus e salmonella 
choleraesuis. Ação detergente. Princípio 
Ativo: Cloreto de aquil, dimetil, benzil 
e amônio. 5:10 P/P mínimo de 1%. NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Sanit Gel/ 
Quimiart 15,10 4.394,10

05 675 Unid.

FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (para 
uso geral). Deverão ser à base de fibras 
sintéticas e mineral abrasivo, unidos por 
resina a prova de água para higienização de 
utensílios e superfícies de cozinha. Medidas 
mínimas de 26x10cm.

Bettanin 1,20 810,00

06 102 Unid.
Frasco ou embalagem de no mínimo 1 
Litro de QUEROSENE. APRESENTAR 
NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Tupi 8,55 872,10

07 20 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 1 Kg de 
SODA CÁUSTICA. NA EMBALAGEM, 
DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE 
REGISTRO JUNTO À ANVISA.

Indaia 7,95 159,00

08 3093 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 
300ml de INSETICIDA AEROSOL 
(Mata Formiga, Barata e Mosquito). NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Insect Free 5,35 16.547,55

09 1088 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 360ml 
de PURIFICADOR DE AR EM AEROSOL 
(Desodorizador). APRESENTAR 
NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Ultra Fresh 6,15 6.691,20

TOTAL DO LOTE 01 69.640,30
LOTE 02 – CREOLINA, DESINFETANTE BRUTO, DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO, DESINFETANTE 
DE USO GERAL, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA, QUEROSENE, SODA CÁUSTICA, INSETICIDA 
AEROSOL, PURIFICADOR DE AR EM AEROSOL – COTA PRINCIPAL.

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Marca/ Modelo
V. Unit.   

R$
V. Total R$

01 295 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 50ml 
de CREOLINA PARA DESINFECÇÃO. 
NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER 
O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Pearson 6,45 1.902,75

02 48589 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 1 
Litro de DESINFETANTE BRUTO. 
Deverá conter na embalagem do 
produto a seguinte composição química: 
Sequestrante, alcalinizantes, com ativo 
de 0,45% de cloreto de benzalcônio. NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Lisoform 7,20 349.840,80

03 52598 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 
500ml de DESINFETANTE DE USO 
DOMÉSTICO com ação bactericida. Odor 
não tóxico. Deverá conter na embalagem 
do produto a seguinte descrição: Óleo de 
pinho, eucalipto, lavanda ou floral. NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Triex 1,15 60.487,70

04 2994 Unid.

GALÃO de no mínimo 05 litros de 
DESINFETANTE DE USO GERAL com 
ação antimicrobiana. Galão plástico e 
resistente. Diluição 1/50. Deverá conter 
na embalagem do produto as seguintes 
informações: Ação efetiva contra 
staphylococcus aureus e salmonella 
choleraesuis. Ação detergente. Princípio 
Ativo: Cloreto de aquil, dimetil, benzil 
e amônio. 5:10 P/P mínimo de 1%. NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Sanit Gel/ 
Quimiart

15,10 45.209,40

05 6936 Unid.

FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA 
(para uso geral). Deverão ser à base 
de fibras sintéticas e mineral abrasivo, 
unidos por resina a prova de água para 
higienização de utensílios e superfícies de 
cozinha. Medidas mínimas de 26x10cm.

Bettanin 1,20 8.323,20

06 1054 Unid.
Frasco ou embalagem de no mínimo 1 
Litro de QUEROSENE. APRESENTAR 
NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

Tupi 8,55 9.011,70

07 211 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 
1 Kg de SODA CÁUSTICA. NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Indaia 7,95 1.677,45

08 31742 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 
300ml de INSETICIDA AEROSOL 
(Mata Formiga, Barata e Mosquito). NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 
ANVISA.

Insect Free 5,35 169.819,70

09 11175 Unid.

Frasco ou embalagem de no mínimo 
360ml de PURIFICADOR DE AR 
EM AEROSOL (Desodorizador). 
APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA 
ANVISA.

Ultra Fresh 6,15 68.726,25

TOTAL DO LOTE 02 714.998, 95
Bauru, 18/04/2018 – 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

INSTRUMENTO DE PERMISSÃO DE USO, não remunerado, a título precário, pelo prazo de 2 anos
PERMITENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
PERMISSIONÁRIO: Prefeitura Municipal de Agudos, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Altair Francisco 
Silva com sede na cidade de Agudos na Rua Sete de Setembro, 650, devidamente inscrita no CNJ 46.137.444/0001-74.
OBJETO: Terrenos no N.H.Jardim Cruzeiro na Q.G, nos lotes 27 e 28, respectivas matricula 14.712 e 14.713 (Parque 
Diversão), Q.O nos lotes 19 e 20, respectivas matricula 14.721 e 14.722 (Campo de Bocha) e na Q.I nos lotes 01, 27 e 28, 
matriculas 14.714, 14.715 e 14.716 (Campo de Futebol).
Assinatura: 12 de Dezembro de 2017.

INSTRUMENTO DE PERMISSÃO DE USO, não remunerado, a título precário, pelo prazo de 1 ano
PERMITENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
PERMISSIONÁRIO: Grêmio Recreativo Nova Marília- GRENOM, devidamente inscrita no CNPJ 51.512.010/0001-47, 
com sede na Rua João Marcassa, 05 neste ato representado pelo Sr.Gilson Alves Felicio, portador do RG.9.045.473 SSP/
SP e CPF 798.464.918-91, na cidade de Marília/SP.
OBJETO: Um imóvel na Rua João Marcassa nº 5, Quadra C3, N.H. Nova Marília, perfazendo uma área 2.492,00m², 
inscrição cadastral 4946103, matricula 24.593 do 1º CRI de Marília/SP.
Assinatura: 01 de abril de 2018.

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 141/2018-DAE:
ALTERANDO A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA REVISÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, 
CARREIRAS E SALÁRIOS – PCCS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, definido pela Lei Municipal 
6.366 de 17 de junho de 2013, excluindo a Sra. IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO, matrícula 102277, RG nº 33351950-4-SSP-
SP, e nomeando como membro a Sra.  ANDREIA HUSS MORETTI, matrícula 102637, RG nº 46184885-5-SSP-SP, para 
representar a DIVISÃO FINANCEIRA junto à referida Comissão.
Bauru. 13 de abril de 2018.

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando resultado da Avaliação de Desempenho, a aprovação do 
Estágio Probatório dos servidores, a seguir relacionados, confirmando sua efetivação no Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru:
SERVIDOR: Adriano Cesar Rodrigues Pereira, matrícula 103.050, cargo de Operador de Estação de Tratamento de 
Esgoto, com efeitos retroativos a partir de 27 de março de 2018;
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SERVIDOR: Osvaldo Garcia de Matos Junior, matrícula 103.051, cargo de Eletricista de Manutenção e Instalação, com 
efeitos retroativos partir de 13 de abril de 2018;

Bauru, 16 de abril de 2018
Eric-Édir Fabris

Presidente

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

Convênio nº 001/2018-DAE
Processo Administrativo nº 2743/2018-PMB
Convenente: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Conveniada: Município de Bauru – Secretaria de Economia e Finanças do Município de Bauru.
Objeto: Disponibilização de acesso ao Banco de Dados no sistema denominado DAEJURIS, sem ônus.
Assinatura: 19/03/2018
Vigência: 04 (quatro) anos, podendo ser renovado mediante solicitação expressa da Secretaria Municipal

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 029/2017-DAE
Processo Administrativo nº 3333/2016-DAE
Pregão Eletrônico nº 014/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Ultrawave Telecom Eireli EPP
Assinatura: 06/04/2018
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 029/2017, por mais 12 (doze) meses, contados a 
partir do seu vencimento, sendo o seu término previsto para 07/04/2019, nos termos do art.57, IV § 2º da Lei nº 8.666/93 
e ulteriores alterações.
Nota de Empenho Ordinário nº 556, datada de 06 de abril de 2018, no valor de R$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos 
reais).

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 030/2017-DAE
Processo Administrativo nº 3333/2016-DAE
Pregão Eletrônico nº 014/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Netdigit Telecomunicações Ltda EPP 
Assinatura: 06/04/2018
Objeto: a-) prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 030/2017, por mais 12 (doze) meses, contados a 
partir do seu vencimento, sendo o seu término previsto para 07/04/2019, nos termos do art.57, IV § 2º da Lei nº 8.666/93 
e ulteriores alterações;
b-) O aumento quantitativo indicado no lote 02 – Item 01, correspondente ao acréscimo de mais 01 (um) ponto de 
interconexão, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total do Contrato, observado o disposto no art.65, §1º, da 
Lei nº 8666/93, inclusive quanto ao acréscimo financeiro decorrente 
c-) Diante do disposto, o valor a ser pago pelo DAE a CONTRATADA e o item 3.1.3.1 do Contrato passam a vigorar 
conforme indicado no item 1.1.3 do Termo de Aditamento.
Nota de Empenho Ordinário nº 557, datada de 06 de abril de 2018, no valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais).

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 036/2017-DAE
Processo Administrativo nº 3334/2016-DAE
Pregão Presencial nº 024/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: LPZiglio Comércio e Serviços Ltda EPP
Assinatura: 09/04/2018
Objeto: prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 036/2017, por mais 12 (doze) meses, contados a 
partir do seu vencimento, sendo o seu término previsto para 19/04/2019, nos termos do art.57, IV § 2º da Lei nº 8.666/93 
e ulteriores alterações.
Nota de Empenho Ordinário nº 560, datada de 09 de abril de 2018, no valor de 11.580,00 (Onze mil, quinhentos e oitenta 
reais).

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 037/2017-DAE
Processo Administrativo nº 3334/2016-DAE
Pregão Presencial nº 024/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Pós Dados Comércio e Serviços de Assistência Técnica Ltda EPP 
Assinatura: 09/04/2018
Objeto: prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 037/2017, por mais 12 (doze) meses, contados a 
partir do seu vencimento, sendo o seu término previsto para 19/04/2019, nos termos do art.57, IV § 2º da Lei nº 8.666/93 
e ulteriores alterações.
Nota de Empenho Ordinário nº 561, datada de 09 de abril de 2018, no valor de R$19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos 
reais).

2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 041/2016-DAE
Processo Administrativo nº 2291/2015-DAE
Pregão Presencial nº 007/2016-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Inovação Computação Móvel Ltda-EPP
Assinatura: 10/04/2018
Objeto: a-) A prorrogação do prazo de vigência estabelecido no 1º Termo de Aditamento Contrato nº 041/2016, por mais 
12 (doze) meses, contados a partir do seu vencimento, sendo o seu término previsto para 13/04/2019, nos termos do artigo 
57, inciso II, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
b-) O reajuste do valor mensal dos serviços, no percentual de 2,68066%, passando de R$41.305,56 (quarenta e um mil 
trezentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), para R$42.412,82 (quarenta e dois mil quatrocentos e doze reais e 
oitenta e dois centavos) relativo à aplicação do IPCA (IBGE) acumulado no período de Abril/2017 a Março/2018. (fls.828).
Nota de Empenho Global nº 569, datada de 10 de abril de 2018, no valor de R$ 508.953,86 (Quinhentos e oito mil, 
novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Contrato nº 037/2018-DAE
Processo Administrativo nº 4001/2017-DAE
Pregão Eletrônico nº 107/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Indústria de Alimentos 5 Estrelas Eireli ME
Objeto: Aquisição de óleo de soja e margarina, demais especificações constantes na Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 05/04/2018
Valor do Contrato: R$3.540,00 (Três mil, quinhentos e quarenta reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 554, de 05 de abril de 2018, no valor de R$3.540,00 (Três mil, quinhentos e quarenta reais).

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2018

Processo Administrativo nº 1.107/2017 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 064/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de rolamentos diversos, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Rolport Rolamentos Importação e Comércio Ltda.
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 29:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário em R$

01 05 Unid. ROLAMENTO 6204 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 9,20

02 05 Unid. ROLAMENTO 6205 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 8,89

03 18 Unid. ROLAMENTO 6207 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 16,00

04 18 Unid. ROLAMENTO 6208 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 23,75

05 32 Unid. ROLAMENTO 6209 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 27,00

06 23 Unid. ROLAMENTO 6211 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 46,22

07 32 Unid. ROLAMENTO 6212 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 66,99

08 09 Unid. ROLAMENTO 6220 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 324,98

09 95 Unid. ROLAMENTO 6306 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 17,01

10 43 Unid. ROLAMENTO 6308 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 32,29

11 48 Unid. ROLAMENTO 6309 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 36,52

12 84 Unid. ROLAMENTO 6310 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 69,48

13 23 Unid. ROLAMENTO 6311 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 87,00

14 27 Unid. ROLAMENTO 6312 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 122,92

15 05 Unid. ROLAMENTO 6313 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 178,59

16 43 Unid. ROLAMENTO 6314 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 184,89

17 09 Unid. ROLAMENTO 6315 ZZ C 3 ALTA ROTACAO
Marca: NTN-SNR R$ 234,00

18 16 Unid. ROLAMENTO 6316 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 307,95

19 03 Unid. ROLAMENTO 6319 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 526,00

20 09 Unid. ROLAMENTO 6322 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 971,85

21 27 Unid. ROLAMENTO 6409 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 191,80

22 09 Unid. ROLAMENTO NU 211 KC 3 + H 211 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 254,00

23 05 Unid. ROLAMENTO NU 322 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 1.022,00

24 09 Unid. ROLAMENTO 3308 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 205,47

25 16 Unid. ROLAMENTO 3310 ZZ C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 339,29

26 05 Unid. ROLAMENTO 3311 C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 450,72

27 05 Unid. ROLAMENTO 6208.2 ZR C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 23,86

28 09 Unid. ROLAMENTO NU 315 C 3 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 566,08

29 08 Unid. ROLAMENTO 51113 PRIMEIRA LINHA
Marca: NTN-SNR R$ 118,26

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 11/04/2018

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, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais do DAE estão disponíveis 
através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.
Processo Administrativo nº 930/2017 – DAE
Pregão Presencial nº 049/2018 – DAE
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, instalações e fornecimento de 
componentes eletrônicos para o sistema de radiocomunicação do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 09/05/2018 às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira 
Pregoeiro Substituto: Hilda Cardoso da Silva

SERVIÇO DE RECEITA
NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS 

Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos imóveis dos endereços 
abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem no POUPA TEMPO, Posto de Atendimento 
- DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina com a Rua Inconfidência, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da 
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publicação desta, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO, sob o Processo Administrativo e Códigos indicados. 
O não comparecimento implicará na Inscrição do Débito em Dívida Ativa e Execução Fiscal:

Ano Processo Código/Inscrição
2016 1318 4.406.453-75

PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
2565/2015 Plinio Nunes Paulino de Santana Análise de Conta
665/2017 Ademilton Souza Santos Análise de conta - Recurso
6217/2017 Osvaldo Naba Aferição de Hidrômetro
7512/2017 Ester Aparecida Bueno Análise de Conta
7572/2017 Clauce Virginia da Silva Vecchi Análise de Conta
65/2018 Jefferson da Silva Teixeira Análise de Conta
258/2018 Maria das Graças Moni Vieira da Silva Análise de vazamento
1630/2018 Clodoaldo de Souza Pedrozo Análise de conta
2623/2018 Hudson Alberto Martin Costa Baixa de pagamento

INDEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
3339/2007 Armando Igepi Neto Análise de Conta - Recurso
5650/2009 Devanil Christianini Chaves Certidão de Pagamento
2690/2013 Helton Carlos da Silva Herrera Análise de conta
6793/2013 Regina Celia de Oliveira Recurso de taxas
642/2015 João Renato de Oliveira Mattos Recurso de Auto de Infração
7042/2016 Rubens Fatia Análise de conta - Recurso
6768/2017 Marta Hatsue Okamoto Yonezawa Análise de Conta - Recurso
7372/2017 Cassia Maria Ferreira Borges Análise de Conta

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
024/18 -  PROCESSO Nº 3115/18
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/18 
- Processo nº 3115/18, regime menor preço. Abertura da sessão em 03/05/2018 às 09 horas, na Praça João Paulo II, s/nº, 
Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, Sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento e abertura 
das propostas, referente a eventual AQUISIÇÃO de Bomba Hidráulica, que encontra-se detalhadamente descritos e 
especificados no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, Terminal 
Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras, das 8h às 12h e das 13h às 17h, informações sobre o 
edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 19 de abril de 2018.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
025/18 -  PROCESSO Nº 3172/18
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/18 
- Processo nº 3172/18, regime menor preço. Abertura da sessão em 03/05/2018 às 09 horas, na Praça João Paulo II, s/nº, 
Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, Sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento e abertura 
das propostas, referente a eventual AQUISIÇÃO de luminária LED e lâmpadas LED, que encontra-se detalhadamente 
descritos e especificados no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, Terminal 
Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras, das 8h às 12h e das 13h às 17h, informações sobre o 
edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 19 de abril de 2018.
Comissão de Licitação.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 14/18 - PROCESSO Nº 1564/18 
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento 
dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
014/18 - Processo nº 1564/18, regime menor preço, que a abertura da sessão que estava marcada para o dia 23/04/2018 
às 09 horas, foi alterada para o dia 04/05/2018 às 9 horas, na Praça João Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Jd. Santana, 
Bauru – SP, Sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a  eventual 
AQUISIÇÃO de cavalete de madeira, fita zebrada e cone de sinalização, que encontra-se detalhadamente descritos e 
especificados no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, Terminal 
Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras, das 8h às 12h e das 13h às 17h, informações sobre o 
edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 19 de abril de 201.
Comissão de Licitação.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo nº 2387/18              -           Inexigibilidade de licitação
Contratante: EMDURB - Contratada: TRANSURB – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP.
Objeto: Aquisição de vale transportes das linhas municipais urbanas, para atender os funcionários da EMDURB, sendo:

Objeto: 84.000 un. Vale Transporte.
Valor unitário: R$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos)
Valor Total Estimado: R$ 307.440,00 (trezentos e sete mil, quatrocentos e quarenta reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura da Ratificação: 18/04/18
Base Legal art. 25, da Lei 8.666/93.
Bauru, 19 de Abril de 2018.
Presidente da EMDURB.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo nº 1379/18 – Inexigibilidade de Licitação
Contratante: EMDURB. 
Contratada: EXPRESSO DE PRATA LTDA.
Objeto: Vale-transporte de linha intermunicipal suburbano aos funcionários da EMDURB, sendo:
2.160 un. vale-transporte entre as cidades Bauru/Duartina.
Valor Unitário R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos).
Totalizando: R$ 16.848,00 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais).
600 un. vale transporte entre as cidades Bauru/Lençóis Paulista.
Valor unitário R$ 8,15 (oito reais e quinze centavos).
Totalizando: R$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais).
Valor total do contrato: R$ 21.738,00 (vinte e um mil, setecentos e trinta e oito reais).
Pagamento: No ato da entrega do objeto, mediante recibo ou nota fiscal eletrônica.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 18/04/2018
Base Legal art. 25, caput, da Lei 8.666/93.
Bauru, 19 de abril de 2018.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 1517/2018 – Pregão Presencial nº 013/18
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento da habilitação e classificação havidos, foram 
devidamente homologados e adjudicados pelo Presidente da EMDURB para as empresas RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, os itens 01, 04, 05, 08, 24 e 25; ILUSTRE COMÉRCIO E 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA EIRELI-EPP, os itens 02, 06, 12, 13, 14, 15, 16 e 26; R.D VELANI ELÉTRICA-ME, os itens 
03, 07, 17, 18 e 21, e ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME, os itens 09, 10, 11, 19, 
20, 22 e 23. 
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de lâmpadas fluorescente, lâmpadas mista, lâmpadas vapor de mercúrio, lâmpadas 
vapor de sódio, lâmpadas vapor metálico, reatores e soquetes, conforme especificação abaixo descrita:

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor Unitário

01 100 UN LÂMPADA FLUORESCENTE HO 85 a 
110 W T10 PHILIPS 19,00

02 250 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W 
(MOD T10 OU T12) a 110WT10 ECOLUME 4,85

03 104 UN LÂMPADA MISTA 250W NSK 13,60

04 150 UN LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 
250W IDEAL 15,00

05 30 UN LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 
W LUKMA 9,40

06 55 UN LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 
W IDEAL 16,90

07 100 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W LUKMA 22,90
08 80 UN LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W LUKMA 26,95
09 20 UN REATOR VAPOR DE MERCÚRIO 125W JRC 28,10

10 100 PC REATOR VAPOR MERCÚRIO 250W / 
220V JRC 35,00

11 30 UN REATOR VAPOR DE MERCÚRIO 400W JRC 42,50
12 50 UN REATOR LÂMPADA HO 220 V BRASILLUX 23,00

13 100 UN REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W 
BIVOLT BRASILLUX 14,00

14 135 UN REATOR ELETRONICO 2 X 40 W X 
BIVOLT BRASILLUX 15,50

15 60 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 400 W IDEAL 48,40
16 50 UN REATOR VAPOR METALICO 400W IDEAL 48,35
17 100 UN LAMPADA ELETRONICA 25W ELGIN 7,00

18 105 UN LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 
FRIA 60W x 127V SOQUETE E27 FOXLUX 37,30

19 140 UN
LAMPADA EM LED TUBOLAR T 8 18 
W 120 CM BRANCO FRIO MINIMO 
6000 K

EMPALUX 15,19

20 60 UN

SOQUETE DE PRESSÃO PARA 
LÂMPADA FLUORESCENTE 
ANTIVIBRATÓRIO COM PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO

DECORLUX 1,39

21 50 UN LÂMPADA LED E27 6W 110/220V – 
BRANCO FRIO ELGIN 6,40

22 50 UN LÂMPADA LED E27 9W 110/220V – 
BRANCO FRIO EMPALUX 7,30

23 55 UN LÂMPADA LED E27 12W 110/220V – 
BRANCO FRIO EMPALUX 11,25

24 60 UN LÂMPADA LED E27 16W 110/220V – 
BRANCO FRIO RG LED 12,00

25 50 UN LÂMPADA LED E27 25W 110/220V – 
BRANCO FRIO RG LED 29,85

26 60 UN LÂMPADA LED E27 30W 110/220V – 
BRANCO FRIO CTB 25,50

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 19 de abril de 2018.
Presidente da EMDURB.
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NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 1936/2018 – Pregão Presencial Registro de Preços nº 016/18
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe, o credenciamento das empresas participantes, RWAF TÊXTIL 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMP. DE TECIDOS EIRELI – EPP,  D. C. N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI,  
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA – EPP,  UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA-ME,  CAROLINE 
BERNARDINO DA SILVA ME e  EVANDRO FARINE ZELIOLI ME. Após abertura dos envelopes de nº 01 “Proposta 
de Preço” e encerrada a etapa de lances, a Pregoeira resolveu classificar em 1º (primeiro) lugar para a empresa RWAF 
TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE TECIDOS EIRELI - EPP, o item 11 da AMPLA 
PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA e os itens 01, 02, 19, 20, 21 e 22 da AMPLA PARTICIPAÇÃO; 1º (primeiro) lugar 
para a empresa CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA – EPP, os itens 09, 10, 12 e 13 da AMPLA PARTICIPAÇÃO 
e COTA RESERVADA e os itens 01, 02, 16, 19, 20, 21 e 22 da COTA RESERVADA, 1º (primeiro) lugar para a empresa 
CAROLINE BERNARDINO DA SILVA ME, os itens 14, 16 e 17 da AMPLA PARTICIPAÇÃO, 1º (primeiro) lugar 
para a empresa EVANDRO FARINE ZELIOLI ME, os itens 03, 04, 05, 06 e 18 da AMPLA PARTICIPAÇÃO e 
COTA RESERVADA, 1º (primeiro) lugar para a empresa D. C. N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, os itens 
07 e 08 da AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA, e os itens 14 e 17da COTA RESERVADA, 1º (primeiro) 
lugar para a empresa UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA-ME, o item 15 da AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA 
RESERVADA; 2º (segundo) lugar para a empresa RWAF TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
DE TECIDOS EIRELI - EPP, os itens 03, 04, 05, 06, 09 e 17 da AMPLA PARTICIPAÇÃO, 2º (segundo) lugar para a 
empresa CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA – EPP, os itens 07, 11 e 15 da AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA 
RESERVADA e os itens 01, 02 e 16 da AMPLA PARTICIPAÇÃO, 2º (segundo) lugar para a empresa CAROLINE 
BERNARDINO DA SILVA ME, os itens 12, 18, 19, 20, 21 e 22 da AMPLA PARTICIPAÇÃO, 2º (segundo) lugar para a 
empresa EVANDRO FARINE ZELIOLI ME, os itens 08 e 10 da AMPLA PARTICIPAÇÃO e da COTA RESERVADA 
e os itens 09, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21 e 22 da COTA RESERVADA, 2º (segundo) lugar para a empresa UNIFORMES 
VOTUPORANGA LTDA-ME, os itens 13 e 14 da AMPLA PARTICIPAÇÃO e os itens 01 e 02 da COTA RESERVADA, 
2º (segundo) lugar para a empresa D. C. N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, os itens 03, 04, 05, 06, 13  e 18 da 
COTA RESERVADA; 3º (terceiro) lugar para a empresa RWAF TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
DE TECIDOS EIRELI - EPP, o item 10 da AMPLA PARTICIPAÇÃO, 3º (terceiro) lugar para a empresa CAMPINAS 
MILITARY DEFENSE LTDA – EPP, o item 08 da AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA, 3º (terceiro) 
lugar para a empresa CAROLINE BERNARDINO DA SILVA ME, os itens 01 e 02 da AMPLA PARTICIPAÇÃO, 3º 
(terceiro) lugar para a empresa EVANDRO FARINE ZELIOLI ME, os itens 07, 11 e 13 da AMPLA PARTICIPAÇÃO 
e COTA RESERVADA e os itens 09, 12, 14, 17, 19, 20, 21 e 22 da AMPLA PARTICIPAÇÃO e os itens 01 e 02 da COTA 
RESERVADA, 3º (terceiro) lugar para a empresa UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA-ME, o item 14 da COTA 
RESERVADA, 3º (terceiro) lugar para a empresa D. C. N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, os itens 09, 10, 12 e 
16 da COTA RESERVADA.
Dando prosseguimento foram abertos os envelopes de nº 02 “Documentos de Habilitação”, o qual após análise das 
documentações apresentadas a pregoeira resolveu habilitá-las e declará-las vencedoras.  Perguntado aos participantes da 
intenção de interposição de recursos quanto à classificação e habilitação prevista na Lei Federal nº 10.520/02, sendo a 
resposta negativa, a Pregoeira resolveu habilitá-las e declará-las vencedoras nesta sessão, cabendo a decisão final sobre a 
adjudicação e homologação à autoridade competente.
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de uniformes, conforme detalhadamente descrito no edital.

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTDE UN. TAM. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1 121 Un. P ao 
EGG

Avental operacional manga 
longa sem punho na cor 
amarelo-canário

Invista 
Uniformes R$ 48,50 R$ 5.868,50

2 128 Un. P ao 
EGG

Avental operacional manga 
longa sem punho na cor azul 
royal

Invista 
Uniformes R$ 48,50 R$ 6.208,00

3 75 Un. Único Boné tipo Militar EMDURB Tigare R$ 19,00 R$ 1.425,00
4 60 Un. Único Boné tipo Militar GOT Tigare R$ 19,00 R$ 1.140,00
5 60 Un. Único Boné tipo Militar ROTATIVO Tigare R$ 19,00 R$ 1.140,00
6 38 Un. Único Boné tipo Militar VIGILANTE Tigare R$ 19,00 R$ 722,00

7 975 Un. P ao 
EGG

Calça operacional poliéster 
“unissex” na cor azul royal Styllus R$ 44,10 R$ 42.997,50

8 1126 Un. P ao 
EGG

Calça operacional “unissex” na 
cor azul royal Styllus R$ 48,90 R$ 55.061,40

9 152 Un. P ao 
EGG

Calça social corte feminino cor 
cinza escuro

Military 
Defense R$ 48,90 R$ 7.432,80

10 227 Un. P ao 
EGG

Calça social masculina cor 
cinza escuro

Military 
Defense R$ 45,80 R$ 10.396,60

11 452 Un. P ao 
EGG

Calça social motorista azul-
escuro

Invista 
Uniformes R$ 39,70 R$ 17.944,40

12 302 Un. P ao 
EGG

Camisa social MOTORISTA – 
Manga curta, confeccionada na 
cor azul-claro

Military 
Defense R$ 43,40 R$ 13.106,80

13 134 Un.
PP ao 
EGG  
E SM

Camisa social GOT – Manga 
curta, confeccionada na cor 
azul-celeste (azul-claro)

Military 
Defense R$ 50,00 R$ 6.700,00

14 91 Un. P ao 
EGG

Camisa social VIGILANTE – 
Manga curta, confeccionada na 
cor branca

Relluz R$ 54,50 R$ 4.959,50

15 1725 Un. P ao 
EGG

Camiseta operacional manga 
longa com punho, na cor laranja

Uniformes 
Votup. R$ 31,69 R$ 54.665,25

16 167 Un. P ao 
EGG

Camiseta polo mangas curtas – 
EMDURB – cor branca Relluz R$ 31,90 R$ 5.327,30

17 166 Un. P ao 
EGG

Camiseta polo mangas longas 
com punho – ROTATIVO – cor 
amarelo-canário

Relluz R$ 29,90 R$ 4.963,40

18 75 Un. Único Colete de sinalização refletivo Tigare R$ 37,99 R$ 2.849,25

19 46 Un. M ao 
EGG Jaqueta EMDURB Invista 

Uniformes R$ 127,00 R$ 5.842,00

20 40 Un. P ao 
EGG Jaqueta GOT Invista 

Uniformes R$ 127,00 R$ 5.080,00

21 40 Un. P ao 
EGG Jaqueta ROTATIVO Invista 

Uniformes R$ 127,00 R$ 5.080,00

22 24 Un. P ao 
EGG Jaqueta VIGILANTE Invista 

Uniformes R$ 127,00 R$ 3.048,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS PARA COTA 
PRINCIPAL R$ 261.957,70

COTA RESERVADA

ITEM QTDE UN. TAM. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1 39 Un. P ao 
EGG

Avental operacional manga 
longa sem punho na cor 
amarelo-canário

Military 
Defense R$ 54,50 R$ 2.125,50

2 42 Un. P ao 
EGG

Avental operacional manga 
longa sem punho na cor azul 
royal

Military 
Defense R$ 54,50 R$ 2.289,00

3 25 Un. Único Boné tipo Militar EMDURB Tigare R$ 19,00 R$ 475,00
4 20 Un. Único Boné tipo Militar GOT Tigare R$ 19,00 R$ 380,00
5 20 Un. Único Boné tipo Militar ROTATIVO Tigare R$ 19,00 R$ 380,00
6 12 Un. Único Boné tipo Militar VIGILANTE Tigare R$ 19,00 R$ 228,00

7 325 Un. P ao 
EGG

Calça operacional poliéster 
“unissex” na cor azul royal Styllus R$ 44,10 R$ 14.332,50

8 374 Un. P ao 
EGG

Calça operacional “unissex” na 
cor azul royal Styllus R$ 48,90 R$ 18.288,60

9 48 Un. P ao 
EGG

Calça social corte feminino cor 
cinza escuro

Military 
Defense R$ 48,90 R$ 2.347,20

10 73 Un. P ao 
EGG

Calça social masculina cor 
cinza escuro

Military 
Defense R$ 45,80 R$ 3.343,40

11 148 Un. P ao 
EGG

Calça social motorista azul-
escuro

Invista 
Uniformes R$ 39,70 R$ 5.875,60

12 98 Un. P ao 
EGG

Camisa social MOTORISTA – 
Manga curta, confeccionada na 
cor azul-claro

Military 
Defense R$ 43,40 R$ 4.253,20

13 41 Un.
PP ao 
EGG  
E SM

Camisa social GOT – Manga 
curta, confeccionada na cor 
azul-celeste (azul-claro)

Military 
Defense R$ 50,00 R$ 2.050,00

14 29 Un. P ao 
EGG

Camisa social VIGILANTE – 
Manga curta, confeccionada na 
cor branca

Styllus R$ 54,50 R$ 1.580,50

15 575 Un. P ao 
EGG

Camiseta operacional manga 
longa com punho, na cor laranja

Uniformes 
Votup. R$ 31,69 R$ 18.221,75

16 53 Un. P ao 
EGG

Camiseta polo mangas curtas – 
EMDURB – cor branca

Military 
Defense R$ 31,90 R$ 1.690,70

17 54 Un. P ao 
EGG

Camiseta polo mangas longas 
com punho – ROTATIVO – cor 
amarelo-canário

Styllus R$ 36,00 R$ 1.944,00

18 25 Un. Único Colete de sinalização refletivo Tigare R$ 37,99 R$ 949,75

19 14 Un. M ao 
EGG Jaqueta EMDURB Military 

Defense R$ 129,90 R$ 1.818,60

20 10 Un. P ao 
EGG Jaqueta GOT Military 

Defense R$ 129,90 R$ 1.299,00

21 10 Un. P ao 
EGG Jaqueta ROTATIVO Military 

Defense R$ 129,90 R$ 1.299,00

22 6 Un. M ao 
EGG Jaqueta VIGILANTE Military 

Defense R$ 129,90 R$ 779,40

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS PARA COTA 
RESERVADA R$ 85.950,70

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS PARA COTA 
PRINCIPAL E RESERVADA R$ 347.908,40

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 19 de Abril de 2018.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055191
Processo nº 0216/18 -Registro de preço  nº 005/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- ME 
Objeto: 91 L Leite longa vida integral
Valor Total: R$ 222,04
Condição Pagamento: 10º dia útil emissão da NF
Assinatura: 06/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055200
Processo nº 0216/18 -Registro de preço  nº 005/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- ME 
Objeto: 107 L Leite longa vida integral
Valor Total: R$ 261,08
Condição Pagamento: 10º dia útil emissão da NF.
Assinatura: 06/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055205
Processo nº 0216/18 -Registro de preço  nº 005/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- ME 
Objeto: 63 L Leite longa vida integral
Valor Total: R$ 153,72
Condição Pagamento: 10º dia útil emissão  da NF
Assinatura: 06/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055206
Processo nº 0216/18 -Registro de preço  nº 005/18
Contratante: EMDURB
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Compromissaria: MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- ME 
Objeto: 285 L Leite longa vida integral
Valor Total: R$ 695,40
Condição Pagamento: 10º dia útil emissão  da NF
Assinatura: 06/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055234               
Processo nº  5945/17 -Registro de preço nº 047/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: F.F.L SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: 200 MLIN Defensa Metálica semimaleável simples
Valor Total: R$ 31.000,00
Condição Pagamento: 10º dia util emissão
Assinatura: 09/04/2018
Bauru, 19 de Abril de 2018
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055239
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto:  Mão de obra mecânica, Mão de obra elétrica.
Valor Total: R$ 890,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055240
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto: Mão de obra mecânica. 
Valor Total: R$ 660,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055241
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto: Mão de obra mecânica, Mão de obra elétrica.
Valor Total: R$ 535,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055242
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto:  Mão de obra elétrica.
Valor Total: R$ 390,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055243
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto:  Mão de obra mecânica.
Valor Total: R$ 45,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055244
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto: Mão de obra mecânica, Mão de obre elétrica.
Valor Total: R$ 680,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055245
Processo nº 9739/17 -Registro de preço nº 068/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. E HIDRÁULICA LTDA ME 
Objeto: 02 un Escada alumínio comercial 12 degraus 

Valor Total: R$ 1.033,58
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055246
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 
Objeto: Mão de obra elétrica 
Valor Total: R$ 619,01
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055247
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME 
Objeto: 01 un Tubo refrigerador 
Valor Total: R$ 168,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055255
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17 
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 
Objeto: 01 Un Anel 018, 03 Un Anel 034, 01 JG Calço 0,10 ( ajuste de folga), 01 Un Eixo conjunto superior,, 01 PC 
Engrenagem 2º superior, 01 Un engrenagem 2º superior, 01 Un luva sicronizado da 2º, 01 Un Sicronizado 1º e 2º, 01 Un 
Filtro, 01 Un junta, 01 kg mola, 02 Un de parafuso ½ x 8, 08 PC parafuso 1/2” x  1 1/2” rosca fina de aço, 02 Un pino, 02 
calço 1º e 2 º, 01 PC  rolamento, 01 un rolamento, 01 PC rolamento, 01 Un rolamento, 02 Un rolamento, 01 Un tampa, 
05 Un Trava.
Valor Total: R$  6.882,17
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055256
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17 
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 
Objeto: Mão de obra mecânica.
Valor Total: R$ 8.678,96
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055257
Processo nº 4647/17- Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 un. Porta escova, 01 PC rolamento, 01 un tampa dianteira do alternador.
Valor Total: R$ 294,23
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/17
Bauru, 17 de abril de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055258
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 pc Barra curta da direção, 04 pc Grampo com porca, 01 jg Jogo de lona 1-X dianteira, 02 un Retentor, 02 un 
Rolamento externo roda dianteira, 02 un Rolamento interno da roda.
Valor Total: R$ 2.101,05
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055259
Processo nº 4892/17  - Registro de Preço nº 029/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP EIRELI- ME 
Objeto: 04 UN disco de freio, 04 UN Tambor de freio, 04 JG  Jogos de lona, 04 JG Rebite, 04 UN pastilha, 02 UN Manopla, 
02 Un Alavanca mudanças, 1 Un Mola pressão 1 Un batente, 1 Un coifa,1 Un suporte comutação, 10 Un manivela,20 Un 
filtro de óleo. 
Valor Total: R$ 2.200,33
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055260
Processo nº 4892/17  - Registro de Preço nº 029/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP EIRELI- ME 
Objeto: 04 JG  Disco de Freio,04 Pares Disco de freio, 02 JG Pastilha de freio dianteira, 02 JG Pastilhas de freio Traseira, 
04 Un de Pivo de Balança inferior, 04 Un pivo de balança superior, 04 Un terminal de direção, 04 PC amortecedor 
dianteiro, 08 Un separador.
Valor Total: R$ 3.379,34
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055261
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17 
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: 02 Un pivo da balança inferior, 02 Un pivo da balança superior, 02 Un Terminal de direção, 01 JG Pastilhas de 
freio dianteira.
Valor Total: R$ 1.126,78
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055262
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17 
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: Mão de obra mecânica.
Valor Total: R$ 1.369,50
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 10/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055263
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17 
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME
Objeto: Compressor Knorr do iveco tector.
Valor Total: R$ 1.425,22
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 11/04/2018
Bauru, 19 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055264
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME 
Objeto: 01 pc Válvula governadora 
Valor Total: R$ 320,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 11/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055265
Processo nº 4647/17 -Registro de preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME 
Objeto: 01 un  Válvula 
Valor Total: R$ 240,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 11/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055266
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 01 un Filtro racor R- 120-10MB- AQII
Valor Total: R$ 96,90
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 11/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055267
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 
Objeto: 08 un Conico grampo, 04 un Grampo 18x82x440, 02 un Pino de centro, 08 un Porca, 02 pc Porca 12mm sextavada 
simples 
Valor Total: R$ 639,06
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 11/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055288
Processo nº  6429/16- Dispensa de Licitação 
Contratante: EMDURB

Compromissaria: CGMP- CENTRO DE GEST DE MEIOS DE PAG S.A. 
Objeto: M.O. Pedagios.
Valor Total: R$ 19.282,86
Condição Pagamento: dia fixo 
Assinatura: 17/03/2018
Bauru, 19 de Abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055270
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto: 01 Mão de obra elétrica, 01 Mão de obra funilaria.
Valor Total: R$ 2.700,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 12/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055271
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C. LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto: 01 Mão de obra elétrica 
Valor Total: R$ 1.200,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 12/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055272
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto: 01 Mão de obra mecânica 
Valor Total: R$ 530,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 12/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055273
Processo nº 4647/17 -Registro de preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto: 01 Mão de obra elétrica, 01 Mão de obra mecânica.
Valor Total: R$ 825,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 12/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055274
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto: 01 Mão de obra mecânica. 
Valor Total: R$ 85,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 12/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055275
Processo nº 4647/17 -Registro de preço  nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C LUCIANO PEÇAS- ME 
Objeto: 01 Mão de obra mecânica
Valor Total: R$ 530,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 12/04/2018
Bauru, 19 de abril de 2018
Presidente da EMDURB.

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

Donizete Carmo dos Santos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 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 Fundacional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária
- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:

Segunda, Quarta e Sexta-Feira:
Período da Manhã das 8h Às 12h.
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Terça e Quinta-Feira:
Período da Tarde das 13h Às 16h30min.

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br
TELEFONE: (14) 3009-5500

EMAILS
Presidência -donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna -tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br
Procuradoria-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br

-marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Administrativa-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Previdenciária-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o princípio da 
ética, da eficiência e da transparência.!!!

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que todos os aposentados 
e pensionistas que recebem provento (pagamento) 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 residência, 
sob pena de suspensão do pagamento (provento).

COMUNICADOS
A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, continuará 
fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com impressora na recepção para 
impressão do mesmo.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir de 19 de março 
de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção de Aposentadorias e Pensões e 
na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-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 da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social, permanecendo, portanto, 
de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Divisão Previdenciária

Processo Indeferido
Processo Interessado Assunto

3247/2014 José Dorna Sobrinho Inclusão da verba Periculosidade nos proventos.

COMUNICADO DE FALECIMENTO

COMUNICAMOS o falecimento da Sra. Maria José dos Santos, portadorA do RG nº 5.XXX.008 SSP/SP e CPF/MF nº 
162.XXX.XXX-60, matrícula nº 7.115, servidora inativa FUNPREV-PMB, ocorrido em 05/04/2018.

PODER LEGISLATIVO
Alexssandro Bussola

Presidente

Atos da Presidência
CONVOCAÇÃO: Fica(m) convocado(s) o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo Seletivo para 
Estagiários – 2018 e 2019,  para comparecimento à CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, entre os dias 19 a 27  de abril 
de 2018, no horário das 08 às 11 e das 14 às 17 horas, na Diretoria de Recursos Humanos / Serviço de Pessoal, munido(s) 
dos  documentos conforme edital:

ENSINO MÉDIO
8º VITÓRIA APARECIDA MARINHO R. DA SILVA   RG. 38.031.154-9

Bauru, 19 de Abril de 2018.
ALEXSSANDRO BUSSOLA

PRESIDENTE

OBS. O NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO OU A AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO TERMO DE 
COMPROMISSO NO PRAZO DETERMINADO SERÁ CONSIDERADO COMO DESISTÊNCIA À VAGA. OS 
CANDIDATOS QUE NÃO ATENDAM AOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL, SERÃO DESCLASSIFICADOS.

Atos da Diretoria

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE DERAM ENTRADA NA 
11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 16 DE ABRIL DE 2018

Proc. nº  Assunto
73/18 Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/18, que revoga a alínea “b” do inciso VIII do art. 17 da Lei Orgânica 

do Município de Bauru.
Retirado pelo Ofício EXE nº 112/18

PROJETO DE LEI
Promove a reposição inflacionária nos vencimentos dos Servidores 
Ativos da Câmara Municipal de Bauru, bem como, reajusta o vale-
compra dos servidores, estagiários e mirins, e concede abono salarial 
de R$ 70,00 (setenta reais).

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, DECRETA:
Art. 1º Fica reajustada, a partir de 1° de março de 2018, a tabela de vencimentos dos      Servidores 

Ativos da Câmara Municipal de Bauru, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado no período de março de 2017 a fevereiro de 2018, 
correspondente a 2,84% no respectivo período.

Art. 2º O vale-compra mensal dos Servidores Ativos da Câmara Municipal de Bauru fica reajustado, 
a partir de 1º de março de 2018, mediante correção de 10,0%.

Parágrafo Único -  Fica concedido aos Estagiários e aos Mirins da Câmara Municipal de Bauru, que recebem o 
equivalente a 2/3 (dois terços) do valor do vale-compra mensal, o mesmo reajuste previsto 
neste artigo, a partir de 1° de março de 2018.

 Art. 3°  As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotação própria do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário, na categoria econômica Vencimento e Vantagens 
Fixas 3. 1.90. 11, como também o Auxílio Alimentação pela categoria econômica 3.3.90.46.

Art. 4° Fica concedido, a partir de 1 de março de 2018, até 28 de fevereiro de 2019, um abono 
salarial não incorporável no valor de R$ 70,00 (setenta reais) aos Servidores Ativos da 
Câmara Municipal de Bauru.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Bauru, 16 de abril de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA
1º Secretário

ROGER BARUDE
2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Tem este projeto o objetivo de submeter à apreciação do Plenário da Câmara Municipal 

de Bauru a reposição inflacionária a ser aplicada sobre os vencimentos dos Servidores desta Casa, tomando como base a 
inflação de março de 2016 a fevereiro de 2017, além da concessão de abono não incorporável.

No comparativo ao limite de 70% previsto no art. 29-A da Constituição Federal, o gasto com 
pessoal no exercício de 2017 foi de 65,31% e, aplicando a inflação de 2,84% para o período compreendido, este índice 
diminuirá para 63, 90% do referido limite.

Oportuno esclarecer que trata-se de previsões, pois os gastos com pessoal possuem também 
elementos variáveis, como férias e horas extras. 

Em relação ao limite legal de 6% da Receita Corrente Líquida do Município de Bauru, o 
comportamento dos gastos da Câmara Municipal no exercício de 2017 foi de 1,59%, projetando para o exercício em curso 
um gasto de 1,63%. 

Tal reajuste, neste exercício, representará um impacto de 2,49%. 
Visando conceder uma correção de valores aos Servidores nos itens de alimentação, 

bem como aos Estagiários e Mirins da Câmara Municipal, aplica-se o índice de 10% de correção ao vale-compra. A 
possibilidade de ganho real deste benefício está refletida em impactação praticamente nula e dá continuidade na luta em 
favor dos servidores, propiciando melhoria no item alimentação, componente essencial da sua subsistência.

Os valores destes benefícios disponibilizados devem ser suficientes para a aquisição de 
gêneros alimentícios conforme parâmetros nutricionais recomendados, assegurando-se, assim, a qualidade e quantidade da 
alimentação disponibilizada, e proporcionar vantagens de mercado no quesito bem-estar ao servidor, fomento da qualidade 
de vida, em consequência maior produtividade.

Ante o exposto, submetemos a proposta à elevada consideração dos Senhores Servidores 
para deliberação final.
 Bauru, 16 de abril de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA
1º Secretário

ROGER BARUDE
2º Secretário

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 11ª SESSÃO 
ORDINÁRIA, DE 16 DE ABRIL DE 2018

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de placa indicativa com o nome da Rua Manuela Clemência de Paula, 
antiga via de acesso A, Chácara São João.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização do serviço de cata-galhos defronte ao imóvel 07-82 da Rua Santa 
Terezinha, São João da Boa Vista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza na quadra 02 da Rua Antônio Zuiani, Centro.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição de asfalto na quadra 01 da Rua Doutor Sílvio Marques Júnior, Novo 
Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição de asfalto na quadra 01 da Rua dos Cajueiros, Núcleo Residencial 
Presidente Geisel.

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição das lâmpadas queimadas da Praça Armênio Caniati localizada entre 
as Travessas Madre Terezita Buzato e Francisco Cavallare Scripelliti, Jardim Cecap.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça Osvaldo Sbeghen, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição das lâmpadas queimadas e melhoria na iluminação da Regional São 
Geraldo localizada na quadra 02 da Alameda Carlos Galliters, Parque São Geraldo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 08 da Rua Manoel Fradique 
Coutinho Júnior, Vila São João do Ipiranga.
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Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado na quadra 29 da Rua Bernardino de 
Campos, Vila Alto Paraíso e no entorno da Praça Itália localizada na confluência entre as Ruas Célio Daibem, Quinze de 
Novembro e Avenida Pedro de Toledo, Centro.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada de um grande tronco de árvore e seus galhos do terreno localizado na 
quadra 06 da Rua Valentim Marchioni, Jardim Ferraz.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel 06-98 da Rua 
Professor Isaac Portal Roldan, Jardim Ouro Verde.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza e retirada de lixo do terreno localizado no cruzamento 
da quadra 05 da Rua Moacyr Teixeira com a Rua Aurélio Duarte, Vila Nova Paulista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 15 e 16 da Rua Rosevaldo de 
Abreu Ribeiro, Jardim Ouro Verde.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado na quadra 06 da Rua Professor Isaac 
Portal Roldan, Jardim Ouro Verde.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de banheiros públicos (masculino e feminino) nas proximidades da 
quadra de areia localizada na quadra 15 da Avenida Getúlio Vargas, Jardim América, bem como a disponibilização de 
banheiros químicos até a implantação dos mesmos.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento do trecho localizado entre o final da Rua dos Sapateiros, Núcleo 
Residencial Édison Bastos Gasparini e a Rodovia Cezário José de Castilho.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação pública nas quadras 12 e 13 da Rua Manoel Mendes 
Caetano e na única quadra da Rua João José da Gama, Novo Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento da Alameda Doutor Octávio 
Pinheiro Brisolla com a Rua Antônio Garcia, Vila Santa Teresa.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para implantação de redutor de velocidade na quadra 03 da Rua 
Joaquim Gomes de Faria, Jardim Ivone.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da Rua Rio Grande do Sul, Vila 
Coralina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e urbanização da praça localizada no cruzamento entre a quadra 05 da Rua 
Venâncio Cabello com a Rua Pedro de Campos, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e urbanização da praça localizada defronte ao imóvel 05-216 da Rua Pedro 
de Campos, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na única quadra existente entre as Ruas Pedro de Campos e José dos 
Santos Godoy, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o estudo para a supressão de três árvores secas existentes ao lado do imóvel 03-168, 
Núcleo Residencial Presidente Geisel.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de capa asfáltica sobre os paralelepípedos nas quadras 13 e 14 e 19 a 
21 da Rua José Bonifácio, Vila São João da Boa Vista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de passarela para a passagem de pedestres sobre a Rodovia Marechal 
Rondon, próximo à Rua General Marcondes Salgado, Km 342+600 mts, ou onde for mais apropriado.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em diversas ruas do Jardim Redentor e em todas que se 
fizerem necessárias.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento da Rua Santa Francisca de Chantal 
com a Avenida Cruzeiro do Sul, Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 05 da Rua Carlos Ribeiro 
Vianna, Parque Paulista.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 17 da Avenida Pinheiro Machado, Fundação 
Casas Populares Salvador Filardi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 04 da Rua Braz Di Flora, Vila 
Rocha.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 02 da Rua Julião Fernandes San 
Roman, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 08 a 13 da Rua Mário Gonzaga 
Junqueira, Vila Souto/Parque São João.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 04 da Rua Vasco da Gama, Jardim 
Ana Lúcia.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o conserto do afundamento de solo nas quadras 12 e 16 das Ruas Bernardino de 
Campos, Vila Souto e 01 e 02 da Pascoal Abiuzzi, Vila Giunta.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da Praça do Poeta localizada na quadra 05 da Rua Dionísio de Aguiar, 
Jardim Auri Verde e da praça localizada na confluência entre a Avenida Darcy César Improta e as Ruas Luiz Carrer e 
Investigador Valdemir Nunes Medeiros, Núcleo Eldorado.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção da iluminação da praça localizada na confluência entre a Avenida 
Darcy César Improta e as Ruas Luiz Carrer e Investigador Valdemir Nunes Medeiros, Núcleo Eldorado.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão das Ruas Gonçalves Dias, Vila Bela; 
Bernardino de Campos, Vila Falcão/Vila Alto Paraíso; César Rodrigues Ferreira, Jardim de Allah e quadra 01 da Salvador 
Piragini, Parque União com o levantamento de guia na mesma quadra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar quantos projetos foram aprovados até agora com o 
novo código de obras.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 01-59 da Rua Santa Lúcia, 
Jardim Redentor e na quadra 03 da Rua Alexandre Nasralla, Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza em toda a extensão depois do viaduto da Marechal Rondon 
na Avenida Nuno de Assis e na Avenida Rosa Malandrino Mondelli, Jardim Mendonça.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda extensão da Rua Francisco Polido, 
Jardim Niceia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda das árvores existentes em toda extensão da Avenida Doutor Marcos de Paula 
Raphael, Núcleo Habitacional Mary Dota.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de solo em toda extensão da Rua José Lemos de 
Almeida, Vila Nova Santa Luzia e das Avenidas José Silvestri, Francisco Silvestri e Doutor Marcos de Paula Raphael, 
Núcleo Habitacional Mary Dota.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento das quadras 10 a 12 das Ruas Luiz Bleriot e 02 a 05 da Renê Tacola, 
Vila Aviação; 01 e 02 da Paulo César Fantini e 01 da Júlio Rodrigues, Jardim Flórida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora nas quadras 01 das Alamedas Sparta e 
Ematite, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza de todas as vielas do Novo Jardim Pagani; da Praça Paulo 
Eugênio Sampaio localizada na confluência entre as Ruas Nelson Ferreira Brandão e Fortunato Resta, Residencial Jardim 
Jussara e da área verde localizada nas quadras 01 a 05 da Rua Sebastião Joaquim Sampaio, Núcleo Habitacional Vereador 
Edson Francisco da Silva.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de faixa de retenção e recuo exclusiva para motos nos semáforos 
de avenidas em vias arteriais e coletoras.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo nos cruzamentos entre as Ruas Amadeu Sangiovani 
e Antônio Alves, Jardim Dona Sarah e entre Nilo Peçanha e Salvador Filardi, Vila Souto.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das áreas públicas localizadas em toda extensão da Avenida Pedro de 
Castro Pereira, Pousada da Esperança II; nas quadras 05 das Ruas Maurícia Pereira Lima, Pousada da Esperança; 06 da 
Joaquim Gonçalves Soriano, Pousada da Esperança I; 03 da Carlos Eduardo Gomes e 01 da Rosângela Vieira Martins de 
Carvalho, Jardim Ivone.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a retirada de entulho e lixo dos terrenos localizados em toda 
extensão da Rua Vicente Giancarelli, Parque City e na quadra 03 da Rua Professor Oscar Augusto Guelli, Pousada da 
Esperança I.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção da ponte de madeira localizada na quadra 01 da Rua Takuji Takenaka, 
Pousada da Esperança II.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, cópia do projeto sobre a paralisação da obra das marginais da 
Rodovia Marechal Rondon.
Moção de Aplauso ao Lions Clube Bauru Norte pelos trabalhos notáveis que desenvolve na cidade.

RICARDO PELISSARO LOQUETE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento da quadra 08 da Rua Aviador 
José de Barros Silva com Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jardim América.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 12 da Rua Azarias Leite, Vila 
Mesquita.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o conserto do afundamento de solo na quadra 07 da Rua Machado de Assis, Vila 
Nova Santa Clara.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza, higienização, troca de areia e cercamento com alambrado e tela no tanque 
de areia da EMEI Francisco Gabriele Neto localizada na quadra 07 da Rua Cuba, Vila Independência.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações a respeito do contrato de transporte escolar do 
Distrito de Tibiriçá celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a empresa Brambilla.

ROGER BARUDE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 24 a 26 da Rua Tamandaré, Vila 
Nipônica.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento da quadra 02 da Rua Alcydes 
Pereira de Souza com a Rua Fortunato Resta, Jardim Faria.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza da calçada do imóvel 07-64 da Rua 
Fortunato Resta, Vila Giunta.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de três braços de iluminação nos postes de luz existentes na quadra 03 
da Rua Francisco Mandaliti, Tangarás.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição de asfalto no cruzamento da quadra 09 da Rua Felicíssimo Antônio 
Pereira com a quadra 01 da Rua Luiz Gama, Vila Independência.

TELMA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 02 das Ruas Emílio dos Santos, 
Jardim Progresso; 04, 13 e 15 da Juvenal Bastos, Parque Jaraguá e em toda extensão da José Dario, Jardim Petrópolis.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a desobstrução e reparo das bocas de lobo localizadas nas quadras 19 e 20 das Ruas 
Arnaldo Rodrigues de Menezes, 01 e 02 da Horácio Gonçalves, 01 e 02 da Pedro Giraldi e nas únicas quadras das Ruas 
C e Q, Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto dos vazamentos de água localizados defronte aos imóveis 01-47 das 
Ruas Alberto Quércio, Parque Residencial Jardim Araruna; 03-88 da Rui Barbosa, Vila São João da Boa Vista e 09-49 da 
Boa Esperança, Vila Seabra.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição de asfalto defronte aos imóveis 05-79 das Ruas Nelson Bonachela 
Gimenes, Núcleo Residencial Alto Alegre e 01-27 da Maria Aparecida Ferreira da Silva, Parque Roosevelt.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o reparo no afundamento de solo localizado no cruzamento entre as Ruas Pedro 
Álvares Mansera e Júlio Ribeiro Vecchi, Parque Jaraguá.
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