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PODER EXECUTIVO
Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice 
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 13.895, DE 29 DE AGOSTO DE 2.018

P. 23.543/17  Altera o art. 1º do Decreto Municipal nº 13.407, de 18 de maio de 2.017, que 
regulamenta as publicações de Decretos de Suplementações Orçamentárias 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  Altera o art. 1º do Decreto Municipal nº 13.407, de 18 de maio de 2.017, que passa a 

ter a seguinte redação.
“Art. 1º  Fica determinado o prazo máximo para publicação dos Decretos de 

Suplementações Orçamentárias de 30 (trinta) dias após a expedição.” 
(NR)

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 29 de agosto de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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 13.896, DE 30 DE AGOSTO DE 2.018
P. 59.401/18 Declara Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais no dia 16 de 
novembro de 2.018.
  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 declarado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais no dia 16 de 

novembro de 2.018.
Parágrafo único. O expediente será normal nas repartições públicas municipais que prestam serviços 

públicos essenciais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 30 de agosto de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DAVID JOSÉ FRANCOSO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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   82  /  18 - SUBSTITUTIVO
P. 5.435/11 Acrescenta os incisos XVII e XVIII ao art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 
1.971; altera dispositivos do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado 
pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011; acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 289 da Lei Municipal 
nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 e dá outras providencias.
  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  Acrescenta os incisos XVII e XVIII ao art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 

maio de 1.971, com a seguinte redação: 
“Art. 61  (...)

XVII -  afastamento do exercício das funções do cargo efetivo e de 
carreira de Diretor de Escola e Professor, quando exercidos 
estes em estabelecimentos de educação básica em seus 
diversos níveis e modalidades, para exercício de Cargos 
em Comissão de Diretores de Departamento de Ensino 
Fundamental - DEF, Departamento de Educação Infantil 
– DEI e de Departamento de Planejamento e de Projetos 
e Pesquisas Educacionais – DPPPE, para o exercício das 
Funções de Confiança de Diretores de Divisão de Ensino 
Fundamental 1º ao 5º – Setor 1, de Divisão de Ensino 
Fundamental 1º ao 5º – Setor 2, de Divisão de Ensino 
Fundamental 1º ao 9º e Suplência, de Divisão de Ensino 
Fundamental - EJA, de Divisão de Ensino Fundamental 
– Especial, de Educação Infantil – Setor 1, de Educação 
Infantil – Setor 2, de Educação Infantil – Setor 3, de 
Educação Infantil – Setor 4, de Educação Infantil – Setor 
5, de Educação Infantil – Setor 6, de Educação Infantil 
– Setor 7, de Divisão de Acompanhamento de Entidades 
Conveniadas e Particulares, de Divisão de Coordenação 
de Área, Divisão de Formação Continuada e Divisão de 
Projetos e Pesquisas Educacionais; para o exercício das 
Funções de Confiança de  Coordenadores de Área de 
Coordenação de Área de Língua Portuguesa, Coordenação 
de Área Matemática, Coordenação de Área de Geografia, 
Coordenação de Área de História, Coordenação de Área 
de Arte, Coordenação de Área de Ciências, Coordenação 
de Área de  Educação Física, de Coordenação de Área 
de Língua Estrangeira Moderna, Coordenação de Área 
de Educação Infantil, Coordenação de Área de  Educação 
Especial e Coordenação de Área de Alfabetização 
(subordinadas ao Departamento de Planejamento, 
Projetos e Pesquisas Educacionais); para o exercício das 
Funções de Confiança de Chefes de Seção, sendo: Seção 
de Entidade e EJA, Seção de EMEFS, EMEIS e EMEIIS,  
de Seção de Gestão de Classes nos Polos, de Seção das 
Classes em EMEFS, EMEIS e Outras Localizações 
(subordinada ao Departamento de Ensino Fundamental); 
de Seção de Entidades Conveniadas, Seção de Escolas 
Particulares de Educação Infantil (subordinadas ao 
Departamento de Educação Infantil); Seção de Projetos 
e  Seção de Pesquisas Educacionais (subordinadas ao 
Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas 
Educacionais) na Sede da Secretaria Municipal da 
Educação, desde que o exercício desses cargos e funções 
sejam desempenhados em apoio às atividades educativas 
e/ou em assessoramento pedagógico do Sistema 
Municipal de Ensino.

XVIII -  O afastamento do exercício das funções do cargo 
efetivo de carreira de Professor, quando exercido 
junto as Organizações da Sociedade Civil – OSCs, em 
estabelecimentos de educação básica, em seus diversos 
níveis e modalidades, subsidiados pela Secretaria 
Municipal da Educação, por meio de cessão e ou parceria, 
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com ou sem prejuízo de vencimentos, em atividades 
inerentes exclusivamente ao magistério.” (NR)

Art. 2º  Altera os incisos III, IV e V do § 1º do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de 
julho de 1.993, acrescentados pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, 
que passam a ter as seguintes redações:
“Art. 11-A (...)
§ 1º (...)

III -   Os Departamentos, unidades cujas atribuições e 
responsabilidades estão descritas no anexo I, II e III  desta 
Lei;

IV -   As Divisões, subunidades subordinadas aos 
Departamentos ou Gabinete do Secretário, cujas 
atribuições e responsabilidades estão descritas nos anexos 
I, II e III desta Lei;

V -  As Coordenações e Seções, setores subordinados a 
Divisões, cujas atribuições e responsabilidades estão 
descritas nos anexos I, II e III desta Lei.” (NR)

Art. 3º  Revoga a alínea “c”, do inciso III, do § 3º do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, 
de 27 de julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 
2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 11-A (...)

(...)
§ 3º (...) 

III  - (...)
c)  Revogado” (NR)

Art. 4º Acrescenta o § 7º ao art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 14 de abril de 1.993, 
acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, com a seguinte 
redação:
“Art. 11-A (...)

(...)
§ 7º   As descrições dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança de 

Diretor de Departamento e as Funções de Confiança de Diretores 
de Divisão, Coordenadores de Área e Chefes de Seção, dos 
Departamentos de Ensino Fundamental, Departamento de Educação 
Infantil e Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas 
Educacionais são encartadas nos anexos I, II e III.” (NR)

Art. 5º Altera as alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, e “g”, do inciso I, do § 3º, do art. 11-A 
da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal 
nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 11-A (...)

(...)
§ 3° (...)

I -  (...)
a)  a Coordenação de Área de Língua Portuguesa;
b)  a Coordenação de Área de Ciências;
c)  a Coordenação de Área Matemática;
d)  a Coordenação de Área de  Educação Física;
e)  a Coordenação de Área de Arte;
f)  a Coordenação de Área de História;
g)  a Coordenação de Área de Geografia.” (NR)

Art. 6º Acrescenta as alíneas “h”, “i”, “j” e “k”, no inciso I, do § 3º, do art. 11-A da Lei 
Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 
6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 11-A (...)

(...)
§ 3°   (...)

I –  (...)
h)  a Coordenação de Área de Língua Estrangeira 

Moderna;
i)  a Coordenação de Área de Educação Infantil;
j)  a Coordenação de Área de  Educação Especial;
k)  a Coordenação de Área de Alfabetização.” (NR)

Art. 7º Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 289 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 
1.971, com a seguinte redação:
“Art. 289 (...)
§ 1º Consideram-se atribuições inerentes às do magistério aquelas que 

são próprias do cargo e da função docente no âmbito do Sistema 
Municipal de ensino.

§ 2º Consideram-se atribuições correlatas às do magistério aquelas 
relacionadas com a docência em outras modalidades de ensino, bem 
como as de coordenação e assessoramento pedagógico nas hipóteses 
previstas no art. 1º desta Lei e no Sistema Municipal de Ensino.” 
(NR)

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 
13 de novembro de 2.017.
Bauru, ...

ANEXO I
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Departamento de Ensino Fundamental

Diretor de Departamento de Ensino Fundamental
CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Departamento de Ensino Fundamental
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    
I – São funções essenciais: 
Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da Educação 
no que se refere à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades de Ensino 
Fundamental; 
Planejar e implementar em conjunto com as Divisões ações educacionais e processos de avaliação, com 
vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos 
problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades;
b) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais;
d) Mediar conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades 

competentes quaisquer irregularidades;
e) Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades 

profissionais dos servidores subordinados;
f) Prestar informações institucionais quando solicitado; 
g) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado; 
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
p) Participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do calendário escolar;
q) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
r) Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes naturezas para o 

desenvolvimento das atividades; 
h) Verificar, em conjunto com as divisões, a necessidade de manutenção, reforma e ampliação das 

unidades escolares; 
i) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área; 
j) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo 
educativo; 

k) Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano 
letivo e eventuais necessidades;

l) Monitorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 
m) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB); 
n) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais;
o) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação.

Diretor de Divisão de Ensino Fundamental
Divisão de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano – Setor 1
Divisão de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano – Setor 2

Divisão de Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e Suplência
CARGO EM COMISSÃO :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere 
à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Ensino 
Fundamental; 
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais 
e processos de avaliação, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Seções e unidades escolares, propondo e discutindo com as equipes, medidas saneadoras dos 
problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Implementar, junto as unidades escolares, normas e legislações educacionais;
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da 

educação e a comunidade escolar;



3DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 06 DE SETEMBRO DE 2.018

e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das 
atividades profissionais dos servidores subordinados;

f) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;

g) Planejar e organizar reuniões com os gestores das unidades escolares e demais servidores, conforme 
dinâmica do ano letivo e eventuais necessidades;

h) Supervisionar o processo de matrícula e rematrícula de alunos, detectando necessidades de abertura e 
fechamento de salas para o gerenciamento de demandas reprimidas;

i) Orientar e acompanhar o processo de eleição e composição dos colegiados e instituições auxiliares das 
unidades escolares; 

j) Verificar, junto às unidades escolares, a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos 
para o desenvolvimento das atividades;

k) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
l) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho 

Pedagógico;
m) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução, 

sugerindo reformulações quando necessário;
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área;
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
q) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do 

desempenho dos alunos, em vista das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares;
r) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação 

com os demais Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação;
s) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de 

documentação escolar;
t) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e 

fechamento de classes e ou turmas;
u) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a unidade escolar. 

Diretor de Divisão de Ensino Fundamental – EJA
Função de Confiança :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão;
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização 
e efetivação das políticas públicas educacionais pertinentes, junto às Classes de Educação de Jovens e 
Adultos;
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções afins, ações 
educacionais relativas à Educação de Jovens e Adultos, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades 
escolares;
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as Classes e Polos do CEJA (Centro Educacional de 
Jovens e Adultos) no que se refere aos atendimentos da Educação de Jovens e Adultos, respeitando as 
especificidades desta modalidade de ensino;
Avaliar as Seções, as Classes e Polos do CEJA, propondo e discutindo com as equipes, soluções para 
eventuais problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores quanto às normas e legislações da Educação de Jovens e Adultos vigentes;
c) Implementar junto às Classes e Polos do CEJA as normas e legislações vigentes;
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais que 

atuam na divisão de Educação de Jovens e Adultos e a comunidade escolar;
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das 

atividades profissionais dos servidores no âmbito de sua Divisão; 
f) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
g) Supervisionar e orientar o atendimento aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, detectando 

necessidades de abertura e fechamento de salas, gerenciando demandas;
h) Verificar junto às Classes e Polos do CEJA a necessidade de aquisição de recursos de diferentes 

naturezas;
i) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
j) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho 

Pedagógico da Divisão de Educação de Jovens e Adultos; 
k) Auxiliar os professores e diretores lotados na Divisão de Educação Jovens e Adultos, na formulação da 

proposta pedagógica, acompanhando sua execução e sugerindo reformulações quando necessário;
l) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área de atuação;
n) Ministrar palestras e cursos, referentes a sua área de atuação, para divulgar o trabalho da SME, quando 

solicitado;

o) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do 
desempenho dos alunos, em vista das reais necessidades e possibilidades das Classes e Polos do CEJA;

p) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação  
com os demais Departamentos da Secretaria Municipal da Educação;

q) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de 
documentação escolar;

r) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e 
fechamento de classes e ou turmas;

s) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a Educação Especial.

Divisão de Ensino Fundamental - EJA 
Chefias Subordinadas - Funções De Confiança

Chefe de Seção de Gestão das Classes nos Polos
Função de Confiança :  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais para a Educação de Jovens e 
Adultos;
Planejar, Administrar e Coordenar em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, 
ações que envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas para a Educação de Jovens e Adultos; 
Orientar e operacionalizar ações administrativas no âmbito de sua seção, respeitando as especificidades 
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar, em consonância com as normas e políticas públicas educacionais o trabalho no âmbito de sua 

seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da 

Educação de Jovens e Adultos;
c) Conhecer, organizar, manter atualizado e aplicar toda legislação pertinente a sua seção;
d) Receber documentos e orientar as Classes dos Polos de EJA, quanto aos expedientes administrativos 

vinculados à vida escolar do aluno e dos servidores lotados no âmbito de sua seção;
e) Verificar, administrar e atualizar o Sistema de Gestão Escolar no que se refere a sua seção, garantindo 

sua aplicação;
f) Levantar e tabular dados referentes à Educação Jovens e Adultos, contabilizando-os para fins 

informativos e encaminhamentos;
g) Orientar a movimentação e conservação de materiais e patrimônios da Divisão de EJA; 
h) Identificar e encaminhar ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais 

- DPPPE necessidades de ações formativas para a Educação de Jovens e Adultos, participando e 
contribuindo com as atividades de formação continuada; 

i) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
j) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 

Secretaria Municipal da Educação.

Divisão de Ensino Fundamental - EJA 
Chefe de Seção de Gestão das Classes em EMEFs, EMEIs e outras localizações

Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais para a Educação de Jovens e 
Adultos;
Planejar, Administrar e Coordenar em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, 
ações que envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas para a Educação de Jovens e Adultos; 
Orientar e operacionalizar ações administrativas no âmbito de sua seção, respeitando as especificidades 
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar, em consonância com as normas e políticas públicas educacionais o trabalho no âmbito de sua 

seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da 

Educação de Jovens e Adultos;
c) Conhecer, organizar, manter atualizado e aplicar toda legislação pertinente a sua seção;
d) Receber documentos e orientar as Classes de EJA em EMEFs, EMEIs e outras localizações, quanto aos 

expedientes administrativos vinculados à vida escolar do aluno e dos servidores lotados no âmbito de 
sua seção;

e) Verificar, administrar e atualizar o Sistema de Gestão Escolar no que se refere a sua seção, garantindo 
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sua aplicação;
f) Levantar e tabular dados referentes à Educação Jovens e Adultos, contabilizando-os para fins 

informativos e encaminhamentos; 
g) Orientar a movimentação e conservação de materiais e patrimônios da Divisão de EJA;
h) Identificar e encaminhar ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais 

- DPPPE necessidades de ações formativas para a Educação de Jovens e Adultos, participando e 
contribuindo com as atividades de formação continuada;

i) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
j) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 

Secretaria Municipal da Educação.

Departamento de Ensino Fundamental 
Diretor de Divisão de Ensino Fundamental – Especial

Função de Confiança:  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:  Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão;
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e 
efetivação das políticas públicas educacionais referentes à Educação Especial Inclusiva, junto às Unidades 
Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais 
relativas à Educação Especial Inclusiva, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as Unidades Escolares e as Organizações da Sociedade 
Civil no que se refere aos atendimentos de Educação Especial Inclusiva, respeitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Seções, as Unidades Escolares e as Organizações da Sociedade Civil, propondo e discutindo 
com as equipes, soluções para eventuais problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores quanto às normas e legislações da Educação Especial Inclusiva vigentes;
c) Implementar, junto às unidades escolares, normas e legislações da Educação Especial Inclusiva 

vigentes;
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais que 

atuam com os alunos da Educação Especial Inclusiva e a comunidade escolar;
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das 

atividades profissionais dos servidores;
f) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
g) Planejar e organizar reuniões com gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme 

eventuais necessidades, para orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento 
humano típico e atípico dos alunos público alvo da Educação Especial e Inclusiva. 

h) Supervisionar e orientar o atendimento dos alunos da Educação Especial Inclusiva, detectando 
necessidades de abertura e fechamento de salas de recursos e itinerância, gerenciando demandas 
reprimidas;

i) Verificar junto às unidades escolares a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos, 
para atendimento aos alunos da Educação Especial. 

j) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
k) Supervisionar, analisar e orientar o preenchimento dos documentos referenciais da Educação Especial 

para o planejamento pedagógico e atendimento dos alunos. 
l) Auxiliar os professores lotados na Divisão de Educação Especial e equipe escolar, na elaboração da 

proposta pedagógica, acompanhando sua execução e sugerindo reformulações quando necessário. 
m) Orientar e acompanhar o processo para formalização de termo de Colaboração com as Organizações 

da Sociedade Civil para atendimento de alunos público-alvo da Educação Especial regularmente 
matriculados no Sistema Municipal de Bauru.

n) Supervisionar e avaliar o processo de encaminhamento e o atendimento nas Organizações da Sociedade 
Civil oferecidos aos alunos com ou sem deficiência, regularmente matriculados no Sistema Municipal 
de Ensino de Bauru. 

o) Orientar os coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil sobre procedimentos 
pedagógicos e atendimentos específicos de acordo com Plano de Trabalho e Projeto Político 
Pedagógico. 

p) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
q) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área;
r) Ministrar palestras e cursos, referentes sua área de atuação, para divulgar o trabalho da SME, quando 

solicitado;
s) Propor ações para a melhoria da prática docente do professor de educação especial em articulação com 

os demais Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação;
t) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de 

documentação escolar;
u) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção 

e fechamento de salas de Recursos na Escolas Municipais de Ensino Fundamental e atendimento na 
modalidade itinerância nas Escolas Municipais de Educação Infantil;

v) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a Educação Especial. 

Divisão de Ensino Fundamental – Especial
Chefias Subordinadas

Chefe de Seção de Entidades e EJA
Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais no que se refere à Educação 
Especial e Inclusiva junto às classes de Educação de Jovens e Adultos e Organizações da Sociedade Civil 
Conveniadas. 
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento 
e com as Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - 
DPPPE, ações que envolvam a Educação Especial e Inclusiva com vistas a atingir metas qualitativas nas 
classes de Educação de Jovens e Adultos e Organizações da Sociedade Civil Conveniadas. 
Assessorar, orientar e operacionalizar ações pedagógicas de apoio aos professores de Educação Especial 
e Inclusiva, aos Coordenadores Pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil, Conveniadas e aos 
Agentes Educacionais - Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, no âmbito de sua seção. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflito que envolva profissionais 

da educação/ especial ou das Organizações da Sociedade Civil Conveniadas, desde que pertinente à sua 
seção;

c) Contribuir com o Diretor de Divisão quanto o acompanhamento do trabalho das Salas de Recursos, 
Itinerância e Cuidadores lotados na Divisão de Educação Especial; 

d) Analisar e orientar o preenchimento de documentação dos alunos público alvo da educação especial e 
inclusiva;

e) Encaminhar alunos regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru com ou sem 
deficiência, para avaliação e atendimentos clínicos específicos de acordo com sua necessidade. 

f) Acompanhar os atendimentos prestados aos alunos regularmente matriculados no Sistema de Municipal 
de Ensino de Bauru pelas Organizações da Sociedade Civil Conveniadas, orientando e avaliando o 
serviço prestado. 

g) Levantar, tabular e analisar os dados referentes aos alunos com deficiência ou em avaliação, 
regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru. 

h) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;

i) Orientar gestores e docentes sobre procedimentos pedagógicos de atendimentos específicos de acordo 
com a deficiência ou necessidade do aluno;

j) Identificar, encaminhar e executar junto às Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, 
Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE ações formativas quando verificadas fragilidades no 
desempenho das atividades profissionais dos professores e cuidadores lotados na Divisão de Educação 
Especial;

k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme 
eventuais necessidades, para orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento 
humano típico e atípico dos alunos público alvo da educação especial e inclusiva;

l) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 

legislação pertinente à área;
n) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 

Secretaria Municipal da Educação.

Divisão de Ensino Fundamental – Especial
Chefias Subordinadas

Chefe de Seção de EMEF, EMEI e EMEII:
Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais no que se refere à Educação 
Especial e Inclusiva junto às classes do Ensino Fundamental e Educação Infantil. 
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento 
e com as Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - 
DPPPE, ações que envolvam a Educação Especial e Inclusiva com vistas a atingir metas qualitativas nas 
classes do Ensino fundamental e Educação Infantil. 
Assessorar, orientar e operacionalizar ações pedagógicas de apoio aos professores de Educação Especial 
e Inclusiva, aos Diretores e Coordenadores das Unidades Escolares do Ensino Fundamental e Educação 
infantil e aos Agentes Educacionais - Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, no âmbito de sua 
seção. 
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Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflito que envolvam profissionais 

da educação especial, desde que pertinente à sua seção;
c) Contribuir com o Diretor de Divisão quanto o acompanhamento do trabalho das Salas de Recursos, 

Itinerância e Cuidadores lotados na Divisão de Educação Especial; 
d) Analisar e orientar o preenchimento de documentação dos alunos público alvo da educação especial e 

inclusiva;
e) Encaminhar alunos regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru com ou sem 

deficiência, para avaliação e atendimentos clínicos específicos de acordo com sua necessidade;
f) Levantar, tabular e analisar os dados referentes aos alunos com deficiência ou em avaliação, 

regularmente matriculados no Sistema de Municipal de Ensino de Bauru; 
g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
h) Orientar gestores e docentes sobre procedimentos pedagógicos de atendimentos específicos de acordo 

com a deficiência ou necessidade do aluno; 
i) Identificar, encaminhar e executar junto a Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, 

Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE ações formativas quando verificadas fragilidades no 
desempenho das atividades profissionais dos professores e cuidadores lotados na Divisão de Educação 
Especial;

j) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme 
eventuais necessidades, para orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento 
humano típico e atípico dos alunos público alvo da educação especial e inclusiva;

k) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
l) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 

legislação pertinente à área;
m) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 

Secretaria Municipal da Educação.

ANEXO II
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Departamento de Educação Infantil
CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Departamento 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-20 do Quadro de Cargos em Comissão – ANEXO VIII da lei 
nº 5975/2010 alterado pela Lei nº 6145/2011.

I – São funções essenciais: 
Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da Educação 
no que se refere à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares 
de Educação Infantil. 
Planejar e implementar em conjunto com as Divisões ações educacionais e processos de avaliação, com 
vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos 
problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades;
b) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Implementar junto às unidades escolares quanto às normas e legislações educacionais;
d) Mediar conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades 

competentes quaisquer irregularidades;
e) Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades 

profissionais dos servidores subordinados;
f) Prestar informações institucionais quando solicitado; 
g) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado; 
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
i) Participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do calendário escolar;
j) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
k) Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes natureza, para o 

desenvolvimento das atividades; 
l) Verificar, em conjunto com as divisões, a necessidade de manutenção, reforma e ampliação das 

unidades escolares; 
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área; 
n) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo 
educativo; 

o) Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano 
letivo e eventuais necessidades;

p) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB); 

q) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais;
r) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação.

Diretor de Divisão de Educação Infantil
Divisão de Educação Infantil – Setor 1
Divisão de Educação Infantil – Setor 2
Divisão de Educação Infantil – Setor 3
Divisão de Educação Infantil – Setor 4
Divisão de Educação Infantil – Setor 5
Divisão de Educação Infantil – Setor 6
Divisão de Educação Infantil – Setor 7

CARGO EM COMISSÃO :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere 
à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação 
Infantil.
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais 
e processos de avaliação, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares.
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino.
Avaliar as Seções e unidades escolares, propondo e discutindo com as equipes, medidas saneadoras dos 
problemas.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais;
d) Manifestar-se quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação e a 

comunidade escolar;
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das 

atividades profissionais dos servidores subordinados;
f) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
g) Planejar e organizar reuniões com os gestores das unidades escolares e demais servidores, conforme 

dinâmica do ano letivo e eventuais necessidades;
h) Supervisionar o processo de matrícula e rematrícula de alunos, detectando necessidades de abertura e 

fechamento de salas para o gerenciamento de demandas;
i) Orientar e acompanhar o processo de eleição e composição dos colegiados e instituições auxiliares das 

unidades escolares; 
j) Verificar junto às unidades escolares a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos 

para o desenvolvimento das atividades;
k) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
l) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho 

Pedagógico;
m) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução, 

sugerindo reformulações quando necessário;
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área;
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
q) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do 

desempenho dos alunos, em vista das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares;
r) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação 

com os demais Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação;
s) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de 

documentação escolar;
t) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e 

fechamento de classes e ou turmas;
u) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a unidade escolar. 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Diretor de Divisão de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e Particulares

CARGO EM COMISSÃO:  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão;
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento e ao Secretário Municipal da 
Educação no que se refere ao acompanhamento e a efetivação das normas educacionais nas Organizações 
da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas e nas Escolas Particulares de Educação Infantil do 
Município de Bauru; 
Supervisionar, orientar e assessorar ações pedagógicas, oferecendo apoio aos diretores e coordenadores 
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pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas e as Escolas Particulares 
de Educação Infantil do Município de Bauru;
Avaliar as Seções subordinadas, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas e as 
Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, propondo e discutindo com as equipes, 
soluções para eventuais problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Orientar diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – 

Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil, supervisionadas pela Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Bauru sobre normas e legislações educacionais vigentes;

d) Manifestar em situações de conflitos entre profissionais das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – 
Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, quando 
provocado; 

e) Colaborar com a apuração de denúncias relativas ao funcionamento irregular das Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do 
Município de Bauru;

f) Viabilizar a participação dos profissionais das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches 
Conveniadas nas ações formativas oferecidas pelo Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas 
Educacionais - DPPPE;

g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;

h) Administrar as vagas disponibilizadas por meio de convênios com as Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) – Creches Conveniadas;

i) Receber, analisar e orientar sobre a documentação de credenciamento para autorização de abertura e 
funcionamento de novas Unidades de Creche das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches 
Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru;

j) Vistoriar, avaliar as condições físicas do local e propor a homologação de documento para autorização 
do funcionamento de novas Unidades de Creche das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – 
Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru;

k) Assessorar e orientar os diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) - Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, 
quanto a procedimentos pedagógicos, supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto 
Político Pedagógico; 

l) Planejar e executar reuniões com diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs) – Creches Conveniadas para orientar quanto às questões pedagógicas e administrativas 
pontuais; 

m) Colaborar com a apuração de denúncias sobre o funcionamento irregular de Creches e ou Escolas 
Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru;

n) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
o) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
p) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área;
q) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
r) Assessorar as equipes escolares das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas 

e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru quanto a interpretação e 
cumprimento de textos legais e na verificação de documentação escolar;

s) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação.

Departamento de Educação Infantil
Divisão de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e Particulares

Chefias subordinadas
Chefe de Seção de Entidades Conveniadas

Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas educacionais no que se refere às Organizações da Sociedade Civil 
(OSC) - Creches Conveniadas do Município de Bauru;
Orientar e Assessorar, juntamente com o Diretor de Divisão ações pedagógicas de apoio aos diretores 
e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSC) - Creches Conveniadas do 
Município de Bauru, no âmbito de sua seção;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Contribuir com o Diretor de Divisão acompanhando o trabalho realizado pelas Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas;
c) Analisar e orientar o preenchimento de documentação, o Plano de Trabalho e o Projeto Político 

Pedagógico das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas;
d) Orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, os diretores e coordenadores pedagógicos sobre 

procedimentos pedagógicos, supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Político 
Pedagógico das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches  Conveniadas do Município de 
Bauru;

e) Levantar, tabular e analisar os dados pertinentes às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches 
Conveniadas do Município de Bauru, contabilizando-os para fins de análise e regulação de vagas 
disponíveis; 

f) Administrar em conjunto com o Diretor de Divisão, as vagas disponibilizadas por meio de convênios 
com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas;

g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;

h) Colaborar com a apuração de denúncias relativas às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches 
Conveniadas do Município de Bauru que funcionam irregularmente;

i) Planejar e organizar, juntamente com o Diretor de Divisão, reuniões com diretores e os coordenadores 
pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas do Município de 
Bauru, para orientar quanto às questões pedagógicas e administrativas pontuais. 

j) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
k) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 

legislação pertinente à área;
l) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos e 

Divisões da Secretaria Municipal da Educação.

Chefe de Seção de Escolas Particulares de Educação Infantil
Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a elaboração e efetivação do Projeto Político Pedagógico referente às Escolas Particulares 
de Educação Infantil do Município de Bauru, juntamente com o Diretor de divisão. 
Orientar e assessorar, juntamente com o Diretor de Divisão, ações pedagógicas de apoio aos diretores 
e coordenadores pedagógicos das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, no 
âmbito de sua seção; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Contribuir com o Diretor de Divisão, supervisionando o trabalho desenvolvido nas Escolas Particulares 

de Educação Infantil; 
c) Analisar e orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, o preenchimento de documentação, o Plano 

de Trabalho e o Projeto Político Pedagógico das Escolas Particulares de Educação Infantil;
d) Orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, os Diretores e Coordenadores Pedagógicos sobre 

procedimentos pedagógicos, supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Político 
Pedagógico das escolas particulares de Educação Infantil; 

e) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;

f) Colaborar com a apuração de denúncias relativas às Escolas Particulares de Educação Infantil do 
Município de Bauru que funcionam irregularmente;

g) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 
legislação pertinente à área;

h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
i) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos e 

Divisões da Secretaria Municipal da Educação.

ANEXO III 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS.
Diretor de Departamento Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais

CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Departamento 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referencia C-20 do Quadro de Cargos em Comissão – ANEXO VIII da lei 
nº 5975/2010 alterado pela Lei nº 6145/2011.
I – São funções essenciais: 
Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da Educação 
no que se refere à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares 
de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar e implementar, em conjunto com as Divisões, ações educacionais e processos de avaliação, com 
vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
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Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos 
problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir, aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades;
b) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais;
d) Mediar, conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades 

competentes quaisquer irregularidades;
e) Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades 

profissionais dos servidores subordinados;
f) Prestar informações institucionais quando solicitado; 
g) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado; 
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
i) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
j) Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes naturezas para o 

desenvolvimento das atividades; 
k) Verificar, em conjunto com as divisões, as demandas para formação continuada;
l) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área; 
m) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo 
educativo; 

n) Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano 
letivo e eventuais necessidades;

o) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB); 

p) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais;
q) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
Diretor de Divisão de Coordenação de Áreas

CARGO EM COMISSÃO :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    :   Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma 
referencia ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre 
o vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 

I – São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere 
à organização e efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos;
Planejar, implementar e avaliar, em articulação com o Diretor de Departamento, Coordenações de Área 
e Seções subordinadas, ações de envolvam a divisão com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades 
escolares;
Orientar, Supervisionar e avaliar o trabalho dos coordenadores das diversas áreas do conhecimento, 
quanto assessoramento pedagógico prestado às unidades escolares;
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes 
níveis e modalidades de ensino;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes;
c) Planejar e executar ações de orientação pedagógica, de acordo com as demandas do Sistema Municipal 

de Ensino;
d) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade 

educacional do Sistema Municipal de Ensino.
e) Orientar os coordenadores das diferentes áreas do conhecimento sobre os referenciais norteadores da 

prática pedagógica, atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino;
f) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução e 

sugerindo reformulações, quando necessário;
g) Orientar pedagogicamente o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de 

Trabalho Pedagógico;
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
i) Acompanhar e orientar os gestores e docentes no monitoramento e análise dos dados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);
j) Auxiliar os gestores na elaboração de planos de ação para o alcance das metas relativas aos índices de 

qualidade na educação;
k) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
l) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação 

com os demais Departamentos da Secretaria Municipal da Educação;
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores e docentes, conforme eventuais necessidades referentes 

às diversas áreas do conhecimento;
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área;
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
q) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos 

da Secretaria Municipal da Educação.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
DIRETOR DE DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ÁREAS

Coordenação de área do DPPPE
Função caracterizada como Chefia de Seção constante da Lei nº  6.217/2012, artigo4º parágrafo 1º ,

Função de Confiança: Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010.
I – São funções essenciais:
Coordenar a área de conhecimento de sua atuação, prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor 
de Departamento, Diretor de Divisão, gestores e docentes das Unidades Escolares; 
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar, executar e avaliar, em conjunto com o Diretor de Departamento, Diretor de Divisão, e Seções, 
as ações de formação continuada com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares. 
Assessorar e orientar pedagogicamente os gestores e docentes quanto ao processo de ensino e 
aprendizagem, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua coordenação de área e decidir aquelas de sua 
competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade 

educacional do Sistema Municipal de Ensino;
b) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
c) Planejar, executar e acompanhar ações formativas de acordo com as demandas do Sistema Municipal 

de Ensino;
d) Orientar gestores e docentes sobre as normas, legislações educacionais e referenciais teóricos 

orientadores da prática pedagógica, atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino;
e) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução e 

sugerindo reformulações, quando necessário;
f) Orientar a elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico.
g) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do 

desempenho dos alunos em vistas das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares;
h) Propor ações para melhoria da prática docente e o desempenho escolar dos alunos em articulação com 

os demais Departamentos da Secretaria Municipal de Educação; 
i) Acompanhar e orientar os gestores e docentes no monitoramento e análise dos dados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);
j) Auxiliar os gestores na elaboração de planos de ação para o alcance das metas relativas aos índices de 

qualidade na educação;
k) Acompanhar, monitorar e avaliar as políticas públicas e suas diretrizes para a educação;
l) Orientar os servidores da Secretaria da Educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes; 
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 

necessidades; 
n) Planejar, executar e acompanhar ações formativas no processo de composição dos colegiados e 

instituições auxiliares das unidades escolares;
o) Orientar gestores e docentes das unidades escolares quanto à utilização de diferentes materiais didático-

pedagógicos; 
p) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
q) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 

legislação vigente na área;
r) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da Secretaria Municipal da Educação quando 

solicitado;
s) Avaliar projetos e ações de pesquisa e extensão para posterior encaminhamento às unidades escolares; 
t) Divulgar as ações da Secretaria da Educação em eventos científicos relacionados à educação.

Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais
Diretor de Divisão de Formação Continuada

CARGO EM COMISSÃO:  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere 
à organização e efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Identificar, planejar e executar, em articulação com os demais departamentos da Secretaria Municipal 
da Educação, ações de formação continuada a todos os servidores, de acordo com as demandas do Sistema 
Municipal de Ensino;
Avaliar os resultados das ações de formação continuada; 
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes 
níveis e modalidades de ensino;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes;
c) Planejar e executar ações de formação continuada, nas modalidades presenciais e a distância, de acordo 

com as demandas do Sistema Municipal de Ensino;
d) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade 

educacional do Sistema Municipal de Ensino.
e) Orientar gestores, docentes e profissionais de apoio sobre os referenciais norteadores da prática 

pedagógica, atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino;
f) Orientar pedagogicamente o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de 
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Trabalho Pedagógico;
g) Planejar e encaminhar ações formativas no processo de composição dos colegiados e instituições 

auxiliares das unidades escolares;
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
j) Propor ações em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal da Educação para 

a melhoria do desempenho da prática profissional de todos os servidores;
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 

necessidades referentes à formação continuada;
l) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área;
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos 

da Secretaria Municipal da Educação.

Diretor de Divisão de Projetos e Pesquisas Educacionais
CARGO EM COMISSÃO :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    :   Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma 
referencia ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre 
o vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere 
à organização e efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Orientar, supervisionar e avaliar o processo de submissão, análise, encaminhamento e execução de 
estágios supervisionados, pesquisas e projetos de extensão em unidades escolares, respeitando os diferentes 
níveis e modalidades de ensino; 
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes 
níveis e modalidades de ensino;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes relativos a 

projetos, pesquisa e extensão;
c) Manifestar-se quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação, desde que 

pertinentes à sua divisão;
d) Orientar e supervisionar o fluxo de projetos institucionais, de pesquisa e extensão encaminhados as 

unidades escolares;
e) Orientar e supervisionar o fluxo de estágios curriculares nas unidades escolares; 
f) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade 

educacional do Sistema Municipal de Ensino.
g) Orientar servidores/munícipes sobre os referenciais norteadores do ensino, pesquisa e extensão; 
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
j) Propor ações embasadas nos resultados de pesquisa e extensão para a melhoria da prática docente e do 

desempenho escolar dos alunos; 
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 

necessidades referentes a projetos e pesquisa de extensão nas Unidades Escolares;
l) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 

legislação pertencente à área;
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos 

da Secretaria Municipal da Educação.

Diretor de Divisão de Projetos e Pesquisas Educacionais
Chefias de Seção Subordinadas

Chefe de Seção de Projetos
Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:  Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, 
bem como as Coordenações de Áreas, ações de envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas 
nas unidades escolares. 
Receber e analisar projetos institucionais para possível encaminhamento às unidades escolares, respeitando 
as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino. 
Orientar, supervisionar e avaliar os projetos implantados nas unidades escolares, respeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua seção e decidir aquelas de sua competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Orientar os servidores quanto às normas, legislações e referenciais vigentes;
c) Manifestar-se, quando provocado em situações de conflitos entre profissionais da educação, desde que 

pertinente à sua seção;
d) Receber e analisar projetos institucionais para possível encaminhamento às unidades escolares, 

respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
e) Supervisionar e orientar a execução dos projetos nas unidades escolares com vistas a alcançar metas 

qualitativas;
f) Avaliar os resultados e impactos dos projetos implantados nas unidades escolares. 
g) Pesquisar editais e projetos institucionais pertinentes às unidades escolares, respeitando as 

especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
h) Planejar e executar ações formativas, inclusive aquelas em horários de Atividade de Trabalho 

Pedagógico.
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
j) Verificar a necessidade de aquisição de recursos de infraestrutura e materiais necessários ao 

desenvolvimento dos projetos de acordo com as demandas das unidades escolares;
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 

necessidades;
l) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 

legislação pertinente à área;
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 

Secretaria Municipal da Educação.

Chefe de Seção de Pesquisas Educacionais
I – São funções essenciais:
Função de Confiança:  Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL:  Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010.
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, 
bem como as Coordenações de Áreas, ações de envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas 
nas unidades escolares. 
Receber e analisar solicitações de estágio supervisionado e projetos de pesquisa e extensão para possível 
encaminhamento às unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades 
de ensino. 
Orientar, supervisionar e avaliar os estágios e projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos nas 
unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua seção e decidir aquelas de sua competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Orientar os munícipes/servidores quanto às normas e referenciais vigentes para procedimentos 

pertinentes a pesquisas e estágios;
c) Manifestar-se, quando provocado em situações de conflitos referente a sua área de atuação;
d) Receber e analisar projetos acadêmicos de pesquisa e extensão para possível encaminhamento às 

unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
e) Orientar e supervisionar a execução de projetos de pesquisa e extensão nas unidades escolares com 

vistas a alcançar metas qualitativas;
f) Avaliar os resultados e impactos das ações de pesquisa e extensão desenvolvidas nas unidades 

escolares. 
g) Receber e analisar solicitações de estágio curricular supervisionado para possível encaminhamento às 

unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
h) Acompanhar e orientar a realização dos estágios curriculares supervisionados nas unidades escolares 

com vistas a alcançar metas qualitativas;
i) Avaliar os resultados e impactos dos estágios realizados nas unidades escolares;
j) Analisar solicitações de convênio para realização de estágio, encaminhados por diversas Instituições 

de Ensino junto à Secretaria da Educação;
k) Planejar e executar ações formativas relacionadas às normas e procedimentos para elaboração de 

pesquisas e projetos de extensão;
l) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 

pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 

necessidades de orientação para desenvolvimento e avaliação dos projetos de pesquisa e extensão;
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 

legislação pertinente à área;
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
q) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 

Secretaria Municipal da Educação.

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
30, agosto, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação desta Augusta Casa de Leis, o 
Projeto de Lei que autoriza o Município de Bauru a conceder aposentadoria especial aos Especialistas em 
Educação – Professor de Educação Básica, Especialista em Gestão Escolar - Diretor de Escola que exercem 
Cargos em Comissão e Funções de Confiança na Sede da Secretaria Municipal da Educação, prestando 
assessoramento pedagógico, tratando-se de atribuições correlatas as do magistério, por força do que dispõe 
o preenchimento dos requisitos exigidos para a redução prevista no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal de 1.988 c/c o disposto no § 2º do artigo 67 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, 
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com redação determinada pelo artigo 1º da Lei Federal nº 11.301, de 10 de maio de 2.006.
Revela-se oportuno frisar que os serviços prestados pelos profissionais do magistério 

(Diretores e Professores), exercidos na Sede da Secretaria Municipal da Educação, são imprescindíveis 
para que a Política Municipal da Educação, cumpra o seu papel e atinja os objetivos de atendimento 
eficiente a população.

Outrossim, a presente Lei autoriza o Município de Bauru a acrescentar os incisos 
XVII e XVIII ao artigo 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, garantindo o direito da 
concessão do beneficio previdenciário, aposentadoria especial aos servidores da carreira do magistério do 
Município de Bauru que exerceram, exercem, ou que vierem a exercer as funções dos cargos em Comissão 
de Diretores de Departamento,  Função de Confiança de Diretores de Divisão, Coordenadores de Área e 
Chefes de Seção na Sede da Secretaria Municipal da Educação, considerando-se atribuições correlatas as 
do magistério, ou seja, aquelas relacionadas com a docência, bem como as de natureza técnica de apoio 
as atividades educativas e/ou em assessoramento pedagógico, incluindo também os professores, quando 
cedidos às Organizações da Sociedade Civil – OSCs, subsidiadas pela Secretaria Municipal da Educação, 
com ou sem prejuízo dos vencimentos.

Cabe reiterar também que, tanto a Constituição Federal como a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDBN, vigentes, referendam o direito de redução prevista para 
aposentadoria especial aos profissionais do magistério, que exerçam funções de natureza pedagógica em 
apoio as atividades educativas e/ou de assessoramento pedagógico.

No bojo do referido Projeto de Lei, consta também a alteração de várias disposições 
do artigo 11-A na Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, que estabelece as atribuições do 
Departamento de Ensino Fundamental, do Departamento de Educação Infantil e do Departamento de 
Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais visando instruir inclusive as exigências para aposentadoria 
especial dos seus ocupantes.

Também, foi revogada a alínea “c” do inciso III do parágrafo 3º do artigo 11-A da Lei 
Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, extinguindo a Seção da “Escola Parque de Difusão Científica 
e Tecnológica – Estação Ciência de Bauru”.

Se faz mister também esclarecer que não haverá impacto atuarial, conforme 
manifestação da Presidência da FUNPREV, exarado às fls nºs 345.

Informamos que não haverá impacto financeiro, tendo em vista que não estamos 
criando novas despesas, pois os servidores que estão na ativa se aposentarão no regime especial nos termos 
da Legislação.

Considerando que no Estatuto do Magistério, Lei Municipal nº 6.217, de 28 de maio 
de 2.012, em seu artigo 4º inciso I, foram criadas as Coordenadorias, contidas nos incisos acrescentados, tal 
alteração visa somente instruir o inciso I do § 3º do artigo 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho 
de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que trata do organograma da 
Secretaria Municipal da Educação, pois tais coordenadorias já existem e estão em pleno funcionamento.

Assim, o Poder Público encontra respaldo jurídico para conceder a aposentadoria 
especial.
  Destarte, pela relevância e importância da matéria, contamos com a aprovação do 
projeto em questão.
  Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   85/18
P. 62.924/15 Altera a redação da alínea “a” do art. 1º da Lei Municipal nº 6.762, de 03 de março 
de 2.016, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal à 
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB.
 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 Altera a redação da alínea “a” do art. 1º da Lei Municipal nº 6.762, de 03 de março 

de 2.016, para vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 1º (...)

a) Uma viatura – Marca GM/Chevrolet Corsa Wind- Hath 
– 4 portas, gasolina, ano de fabricação 1.998, modelo ano 1.999, cor 
Branca, Chassi nº 9BGSC68NXWC696581, placa CPV1511, prefixo 
630, patrimoniada sob nº 38.822, sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Saúde, a ser utilizada na Gerência de Necrópole Funerária.” 
(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru,...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
28, agosto,18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
projeto de lei que, uma vez aprovado, irá alterar a redação da alínea “a” do artigo 1º da Lei Municipal nº 
6.762, de 03 de março de 2.016, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bens móveis de propriedade da 
Prefeitura Municipal à EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 
BAURU - EMDURB.

O veículo já se encontra na posse da EMDURB por força da Lei Municipal nº 6.762, 
de 03 de março de 2.016.

Ocorre que a viatura em questão está sendo utilizada pela Gerência de Necrópole 
Funerária, sendo necessária a alteração da lei municipal quanto ao órgão a que se destina.

Nesse sentido, a Gerência Jurídica da EMDURB posicionou-se pela necessidade de 
alteração da alínea “a” da referida Lei Municipal nº 6.762, de 03 de março de 2.016, constando que a viatura 
seja utilizada pela Gerência de Necrópole Funerária.

Com o fito de se corrigir os termos da mencionada alínea “a”, o Sr. Prefeito Municipal 
determinou que se procedesse a alteração da Lei Municipal nº 6.762, de 03 de março de 2.016, nos termos do 
posicionamento da EMDURB, a fim de que a viatura seja utilizada pela Gerência de Necrópole Funerária.

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 Nº 85/2018

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo do artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e em cumprimento ao Artigo 4º do 
Decreto Municipal nº 10.662, de 26 de maio de 2018, que regulamenta o Sistema de Restrição Funcional 
do Servidor Público Municipal, no âmbito da Administração Municipal, em conformidade com a Lei nº 
5568, de 02 de abril de 2008.

Art. 4º Diagnosticada a limitação para o efetivo exercício do cargo ou função pela 
perícia médica do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho da Prefeitura 
Municipal de Bauru ou dos órgãos da Administração Indireta, a responsabilidade 
do acompanhamento no cumprimento das determinações médicas, seja nas 
questões das atividades não permitidas ou quanto ao tratamento prescrito, estará 
o cargo da “Comissão Multidisciplinar” a ser designada através de Portaria 
pelo Prefeito Municipal ou responsáveis pelos órgãos da Administração 
Indireta, e que deverá ser composta, preferencialmente por: (grifo nosso).
a) 01 Analista de Recursos Humanos;
b) 01 Terapeuta ocupacional;
c) 01 Técnico de Segurança do Trabalho;
d) 01 Assistente Social da Divisão de Apoio ao Servidor;
e) 01 Psicólogo da Divisão de Apoio ao Servidor.
[...]
§ 2º Todos os trâmites que envolvem o processo de restrição funcional, bem 
como a normatização e elaboração de impressos utilizados, serão de total 
responsabilidade do Departamento de Avaliação Funcional da Prefeitura 
Municipal de Bauru e dos órgãos da Administração Indireta a que pertença o 
servidor. (grifo nosso).

RESOLVE:
Art. 1º. Designar os membros da Comissão Multidisciplinar do Sistema de Restrição Funcional do Servidor 
Público Municipal, no âmbito da Administração Municipal, a saber:
- Ana Laura Spirandelli Cruz de Oliveira, matrícula 28.601, Terapeuta Ocupacional;
- Andressa Binato de Castro Martins, matrícula 28.318, Analista de Recursos Humanos;
- Érica Tatiana Vieira Munhoz, matrícula 33.003, Médico do Trabalho;
- Marcela Palaro, matrícula 28.529, Psicólogo;
- Maria Marília Carraro, matrícula 28.748, Psicólogo;
- Pedro Antonio, matrícula 28.301, Técnico de Segurança do Trabalho;
- Perla Samantha Celli, matrícula 25.789, Assistente Social;
- Silvia Maria Saggioro, matrícula 25.049, Assistente Social;
- Victor Serra Ferreira, matrícula 32.558, Técnico de Segurança do Trabalho, e
- Zenir Alvarenga Alves, matrícula 29.361, Diretora do Depto de Avaliação Funcional.
Art. 2º. Revogam-se as Portarias GP 23/2008, 26/2011 e 80/2017.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 30 de agosto de 2018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.824/18 - PROCESSO Nº 29.391/17 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 
- OBJETO: As partes resolvem alterar o item 6.2 da Cláusula Sexta do contrato, em razão da inclusão do 
Gestor EVERTON BASÍLIO, que passa a ter a seguinte redação: “6.2. O CONTRATANTE designa ainda, 
como Gestores do contrato, o Sr. RICARDO ALONSO SENFUEGOS, Matrícula nº 32.659, inscrito no CPF 
nº 095.051.828-05, Sra. KELLY GUARIENTO, Matrícula 29.605, inscrita no CPF nº 223.402.768-
37, e o Sr. EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO, Matrícula nº 32.660 e inscrito no CPF nº 221.666.448-
05, vinculados à Secretaria Municipal de Economia e Finanças, e os Srs. MARCOS BARBOSA 
PAES, Matrícula 27.814, inscrita no CPF nº 279.438.598-47 e Sr. HANYEL BARBOSA COSTA 
ZANOTELLI, Matrícula 27.990 e  inscrita no CPF nº 327.165.148-52, vinculados a Secretaria 
Municipal da Administração.” – ASSINATURA: 24/07/18.

CONTRATO Nº 9.003/18 - PROCESSO Nº 4.618/18 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 4.618/18, A 
FORNECER AO CONTRATANTE 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) TONELADAS DE CIMENTO 
ASFÁLTICO DE PETRÓLEO 50/70 - CAP, ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORAS DE ASFALTO 
AUTORIZADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP, melhor descritos no Anexo III do Edital nº 259/18. - 
VALOR TOTAL: R$ 4.353.990,00 - PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 210/18 
– PROPONENTES: 04 - ASSINATURA: 24/08/18, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

Seção II
Secretarias Municipais
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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.

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL
Cancelamento dos dependentes beneficiários do PLANO DE SAÚDE que completaram 21 anos de 
idade no mês de Agosto/2018.
Informamos abaixo os DEPENDENTES dos Servidores/Aposentados/Pensionistas que serão excluídos a 
partir de 01/09/2018, do PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL, portanto após completarem 21(vinte e um) 
anos de idade, limite este previsto no Artigo 4º § III da Lei Municipal nº 4706, de 31 de julho de 2001.
Orientações aos titulares dos dependentes cancelados
Os interessados na manutenção do Plano de Saúde Municipal para os dependentes cancelados abaixo, 
deverão contatar a empresa de saúde (SÃO LUCAS S/A) no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
do cancelamento informado nesta publicação para inclusão na condição de dependente agregado (sem 
carências), conforme Artigo 5º Inciso I da Lei Municipal nº 4706, de 31 de julho de 2001.

Dependente Dt.Nasc. Parentesco Titular

VITOR RODRIGUES MOMESSO                 05/08/1997 FILHO (A) ADRIANA SCHUBERT 
RODRIGUES MOMESSO

ALBERTO LEANDRO P JUNIOR                21/08/1997 FILHO (A) ALBERTO LEANDRO 
PEREIRA

CAMILA CRISTINA SOARES 
JUAREZ 14/08/1997 FILHO (A) ANDREA CRISTINA SOARES 

JUAREZ

GIOVANA PENAZZI                         20/08/1997 FILHO (A) CELINA APARECIDA FATIA 
DE OLIVEIRA

JOAO PAULO CAMELIM MOREIRA              18/08/1997 FILHO (A) CELIO APARECIDO MOREIRA
ANA BEATRIZ DIAS ALVES                  23/08/1997 FILHO (A) CLAUDIO ROBERTO ALVES
BRUNO MACIEL DOS ANJOS                  18/08/1997 FILHO (A) EDNA MACIEL DOS ANJOS
MAYRA MAYUMI KOTI 29/08/1997 FILHO (A) ELIANE DE SOUSA
EWERTON VINICIUS MEDEIROS 
BROCCO        12/08/1997 FILHO (A) EMERSON BROCCO DOS 

ANJOS
ANGELA YASMIN DE SOUZA 
COSTA 06/08/1997 FILHO (A) IEDA MARIA DE SOUZA

LUCIO DUARTE RIBEIRO                    03/08/1997 FILHO (A) JUVENAL PAULINO RIBEIRO
CAIO MURILO TERRUEL 
FRANCISCO 12/08/1997 FILHO (A) MARCOS AUGUSTO 

FRANCISCO
MARIA LUIZA CARVALHO 
BARRUFFINI DE ALMEI 06/08/1997 FILHO (A) ONORIO DE ALMEIDA 

CLEMENTINO

GABRIELLE AGUIAR GONCALVES              18/08/1997 FILHO (A) ROSEMEIRE APARECIDA DE 
AGUIAR

O uso do plano de saúde por qualquer dependente citado acima, a partir da data desta publicação será 
considerado como ilegal, onde o Titular do Plano de Saúde será responsabilizado em conformidade com 
o disposto na Lei Municipal nº 3.781/94 (Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru).

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1740/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3017, a PORTARIA N.º 1139/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). JULIANA TALITA 
NOGUEIRA, portador(a) do RG nº 328876732, classificação 87º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 1741/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3017, a PORTARIA N.º 1411/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). INADIR CARINE 
ORLANDI KOKUBO, portador(a) do RG nº 362861985, classificação 103º lugar, no cargo efetivo de 
“ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1742/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem 
Efeito no Diário Oficial nº 3017, a PORTARIA N.º 1414/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). LILIAN 
ROSE DE ALMEIDA, portador(a) do RG nº 352012389, classificação 14º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA JOVENS E ADULTOS”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1743/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3017, a PORTARIA N.º 1416/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). NATÁLIA RONDON 
RIBEIRO, portador(a) do RG nº 345307215, classificação 14º lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1744/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3017, a PORTARIA N.º 1425/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). ELLEN TATIANE 
FERREIRA, portador(a) do RG nº 445536925, classificação 108º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1745/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3017, a PORTARIA N.º 1429/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). FABIANA MARTIN 
GUIMARÂES, portador(a) do RG nº 239837319, classificação 3º lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO 
EM SAÚDE - AGENTE DE SANEAMENTO”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.
 
A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1746/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3017 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) JOSELIA DE JESUS MOREIRA DA SILVA, portador(a) do RG nº 440980239, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 110º lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 02/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 06/09/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1747/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3017 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARIA HELENA DA SILVA MORAES, portador(a) do 
RG nº 176919788, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 112º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 06/09/2018 ÀS 14h30min.
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PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1748/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA JOVENS E ADULTOS, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3017 após 
o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) 
Sr(a) DUANY ALLANA ALBA, portador(a) do RG nº 50422184X, em virtude do(a) mesmo (a) haver 
se classificado em 15º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOVENS E ADULTOS, edital nº 18/2015 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 06/09/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1749/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3017 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não 
superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FERNANDO BORGES CAMARGO, portador(a) 
do RG nº 175588041, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 20º lugar, no concurso público 
para ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO, edital nº 
01/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 06/09/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1750/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 3017 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) IVONE DE ALMEIDA GARCIA, portador(a) do RG nº 224569223, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 110º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 05/2014 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 06/09/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1751/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - AGENTE DE SANEAMENTO, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 3017 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) LUIS GUSTAVO BALDON, portador(a) do RG nº 303013461, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 13º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - AGENTE DE SANEAMENTO, edital nº 07/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 06/09/2018 ÀS 14h30min.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento; 
3. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação (2016) ou Certidão da 
Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral);
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o 
cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois números deverá solicitar a 
regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais do candidato estejam 
atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO 
DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, 
para evitar problemas futuros;
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
9. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
13. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

EXONERAÇÃO/ POSSE
PORTARIA N.º 1752/2018 A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 resolve: Exonerar, a pedido, o(a) 
servidor(a) FRANCISLENE ROCHELLE MARQUES DA SILVA, portador(a) do RG n.º 440176347, 
matrícula 32178 cargo efetivo de ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- ATENDENTE e dar posse no cargo efetivo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS_AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, a partir de 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1753/2018 A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 resolve: Exonerar, a pedido, 
o(a) servidor(a) CLAYTON FRANCISCO TEIXEIRA, portador(a) do RG n.º 343876085, matrícula 
30791 cargo efetivo de AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 
AJUDANTE GERAL e dar posse no cargo efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - MOTORISTA, a partir de 06/09/2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 30/08/18, portaria nº 1754/2018, nomeia BRUNO RAFAEL CANUTO MINOZZI, RG nº 
470158670, no Cargo em Comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E 
GESTÃO DE CONTRATOS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, conforme protocolo/e-doc 
nº 57149/2018

ERRATA 

ONDE SE LÊ:
PORTARIA N.º 1732/2018 A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 resolve: Exonerar, a pedido, o(a) 
servidor(a) DANIELA CRISTINA COELHO, portador(a) do RG n.º 27779383X, matrícula 33804 cargo 
efetivo de AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM e dar posse no cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, a partir de 04/09/2018.

LEIA-SE: 
PORTARIA N.º 1732/2018 A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 resolve: Exonerar, a pedido, o(a) 
servidor(a) DANIELA CRISTINA COELHO, portador(a) do RG n.º 27779383X, matrícula 30010 cargo 
efetivo de AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM e dar posse no cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, a partir de 04/09/2018.

CONCURSO PÚBLICO
ERRATA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital de Abertura de Inscrições do Concurso 
Público para o cargo de: ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 
ZELADOR - Edital nº 19/2018, publicado no Diário Oficial do Município de Bauru nos dias 25 (vinte e 
cinco) de agosto e 04 (quatro) de setembro de 2018, resolve RETIFICAR  o Anexo I, Descrição do cargo:
ONDE SE LÊ:

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ZELADOR
Executar serviços de zeladoria em próprios e instalações municipais, provendo a conservação. Conservar em 
seu poder as chaves que permitam abrir e fechar portões do prédio nos horários estabelecidos pelo superior 
imediato, percorrendo todas as dependências, inclusive após o encerramento das atividades. Receber 
as pessoas/alunos que participarão das atividades a serem realizadas no espaço. Organizar a recepção 
de pessoas/alunos no local, evitando tumultos. Comunicar a polícia nos casos de tumultos. Observar o 
prédio, arredores e as pessoas/alunos durante a realização das atividades, evitando danos às pessoas e ao 
patrimônio. Verificar a presença não autorizada de pessoas, não permitindo a entrada no local. Verificar a 
presença não autorizada de pessoas nos vestiários e em outras localidades após o término das atividades. 
Orientar a utilização do local durante as atividades e a utilização do vestiário, caso exista. Verificar carta de 
autorização para utilização dos estabelecimentos em eventos como campeonatos esportivos, festividades, 
encontros de grupos, etc. Orientar o coordenador dos eventos sobre as normas de uso. Comunicar seu 
supervisor ao verificar irregularidades. Manter-se atento, mesmo na ausência de pessoas, verificando 
invasões, infrações e depredações. Não autorizar nas dependências do prédio o consumo de drogas, álcool, 
etc. Adotar providências cabíveis e legais em ocorrências verificados ao entorno do prédio. Cuidar da 
vigilância da área interna do prédio, juntamente com os demais servidores. Zelar pela área verde do prédio. 
Verificar, frequentemente (intervalos a serem combinados com o superior) as condições de instalações 
hidráulicas, elétricas, fundação, corrosões em paredes, portas, portões, ferrugens, pintura, etc. Realizar 
limpezas (locais, frequência e modo de executá-la a serem combinados com o superior. Comunicar ao 
superior a necessidade de reparos. Executar pequenos reparos como pinturas, podas, capinação, consertar 
vazamentos, dedetização, quando solicitado e dentro de suas capacitações. Solicitar ao superior a presença 
de um especialista, ao constatar a impossibilidade em executar determinadas tarefas. Eventualmente auxilia 
em outras atividades afins.

LEIA-SE: 

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ZELADOR
Executar serviços de zeladoria em próprios e instalações municipais, provendo a conservação.Conservar 
em seu poder as chaves que permitam abrir e fechar portões do prédio nos horários estabelecidos pelo 
superior imediato, percorrendo todas as dependências, inclusive após o encerramento das atividades. 
Receber as pessoas/alunos que participarão das atividades a serem realizadas no espaço. Organizar a 
recepção de pessoas/alunos no local, evitando tumultos. Comunicar a superior imediato em casos de 
tumultos/conflitos, situações que ofereçam perigo e atos de vandalismo. E na ausência deste, contatar 
as autoridades competentes.  Observar o prédio, arredores e as pessoas/alunos durante a realização das 
atividades, evitando danos às pessoas e ao patrimônio. Verificar a presença não autorizada de pessoas 
nos diferentes espaços do prédio, durante e após o termino das atividades, não permitindo a sua 
entrada ou permanência no local. Orientar a utilização do local durante as atividades e a utilização 
do vestiário, caso exista. Verificar autorização para utilização dos estabelecimentos em eventos como 
campeonatos esportivos, festividades, encontros de grupos, etc. Orientar o coordenador dos eventos 
sobre as normas de uso do local. Manter-se atento, mesmo na ausência de pessoas, verificando invasões, 
infrações e depredações.. Adotar providências cabíveis e legais em ocorrências verificadas ao entorno do 
prédio. Cuidar da vigilância da área interna do prédio, juntamente com os demais servidores. Realizar 
a manutenção das áreas verdes do prédio, incluindo hortas, poda, roçada e capinação, mediante 
capacitação.  Preparar o campo, ginásios e quadras para atividades esportivas (demarcação do campo, 
instalação das redes, etc.).  Verificar, frequentemente (intervalos a serem combinados com o superior) as 
condições de instalações hidráulicas, elétricas, fundação, corrosões em paredes, portas, portões, ferrugens, 
pintura, etc. do ambiente de trabalho e informar ao superior imediato.  Verificar datas de vencimento 
de extintores, filtros de água, dedetização, descupinização, desratização, etc. do ambiente de trabalho 
e informar ao superior imediato.  Realizar limpeza de todo o complexo, incluindo áreas internas e 
externas do local de trabalho, inclusive da Piscina Municipal.  Executar pequenos reparos, nas áreas 
internas e externas do prédio (pinturas, vazamentos, defeitos em brinquedos do playground, realizar 
troca de lâmpadas, desde que a rede elétrica esteja desligada e até 02 metros de altura, considerando 
o nível inferior.)  Solicitar ao superior a presença de um especialista, ao constatar a impossibilidade em 
executar determinadas tarefas.

Bauru/SP, 06 de setembro de 2018.
A Comissão
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EDITAL Nº 19/2018
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 ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE – ZELADOR, 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 Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Erivelto Brito Barbosa, Waldecir Antônio José da Cunha, Aparecida Inara Damacena, Ana Carolina 
Reis Destefani, Donizete do Carmo dos Santos e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone 
e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1634/2018, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Assistente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
ZELADOR

01
Conclusão 

Ensino 
Fundamental

R$ 1.058,64 R$ 451,00 40h/
semanais R$ 25,00

Notas: 
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Assistentes da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. Lei Municipal nº 7.056/18.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 7º 
e 10) e Lei Municipal nº 7.056/18 (Art. 7º)
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 ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
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 Fundamental) 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 18 
(dezoito) de setembro de 2018 ate às 19h59min. do dia 02 (dois) de outubro 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: Assistente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – ZELADOR, 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$ 25,00 (vinte 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 02(dois) de outubro 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 
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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 18 (dezoito), 19 (dezenove) e 20 
(vinte) de setembro 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 25 (vinte e cinco) de setembro 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 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro 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 16 (dezesseis) de outubro 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 18 (dezoito) de setembro 
de 2018 a 13 (treze) de novembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de 
novembro 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 14 (quatorze) de novembro 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 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro 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.
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15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o 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 16 (dezesseis) de outubro 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

Assistente em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
ZELADOR

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10

Legislação 10

Atualidades 05

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – ZELADOR 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 18 (dezoito) de novembro de 2018, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, 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 30 (trinta) de outubro 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) testemunhas(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 Assistente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – ZELADOR, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,50 
(dois pontos e meio) 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, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados 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 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos 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 número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
g) tiver a 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 
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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 pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se 
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1634/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ZELADOR
Executar serviços de zeladoria em próprios e instalações municipais, provendo a conservação. Conservar em 
seu poder as chaves que permitam abrir e fechar portões do prédio nos horários estabelecidos pelo superior 
imediato, percorrendo todas as dependências, inclusive após o encerramento das atividades.Receber 
as pessoas/alunos que participarão das atividades a serem realizadas no espaço. Organizar a recepção 
de pessoas/alunos no local, evitando tumultos. Comunicar a superior imediato em casos de tumultos/
conflitos, situações que ofereçam perigo e atos de vandalismo. E na ausência deste, contatar as autoridades 
competentes. Observar o prédio, arredores e as pessoas/alunos durante a realização das atividades, evitando 
danos às pessoas e ao patrimônio. Verificar a presença não autorizada de pessoas nos diferentes espaços 
do prédio, durante e após o termino das atividades, não permitindo a sua entrada ou permanência no 
local. Orientar a utilização do local durante as atividades e a utilização do vestiário, caso exista. Verificar 
autorização para utilização dos estabelecimentos em eventos como campeonatos esportivos, festividades, 
encontros de grupos, etc. Orientar o coordenador dos eventos sobre as normas de uso do local. Manter-se 
atento, mesmo na ausência de pessoas, verificando invasões, infrações e depredações. Adotar providências 
cabíveis e legais em ocorrências verificadas ao entorno do prédio. Cuidar da vigilância da área interna do 
prédio, juntamente com os demais servidores. Realizar a manutenção das áreas verdes do prédio, incluindo 
hortas, poda, roçada e capinação, mediante capacitação. 
Preparar o campo, ginásios e quadras para atividades esportivas (demarcação do campo, instalação das 
redes, etc.). Verificar, frequentemente (intervalos a serem combinados com o superior) as condições de 
instalações hidráulicas, elétricas, fundação, corrosões em paredes, portas, portões, ferrugens, pintura, etc. 
do ambiente de trabalho e informar ao superior imediato. Verificar datas de vencimento de extintores, 
filtros de água, dedetização, descupinização, desratização, etc. do ambiente de trabalho e informar ao 
superior imediato.  Realizar limpeza de todo o complexo, incluindo áreas internas e externas do local de 
trabalho, inclusive da Piscina Municipal.  Executar pequenos reparos, nas áreas internas e externas do 
prédio (pinturas, vazamentos, defeitos em brinquedos do playground, realizar troca de lâmpadas, desde que 
a rede elétrica esteja desligada e até 02 metros de altura, considerando o nível inferior.) Solicitar ao superior 
a presença de um especialista, ao constatar a impossibilidade em executar determinadas tarefas. Executar 
demais atividades inerentes à função essencial do cargo.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Conhecimento em manutenção básica em prédios;
2. Relacionamento Interpessoal;
3. Postura Profissional;
4. Qualidade no atendimento ao cliente;
5. Atribuições funcionais, habilidades, responsabilidades de um Zelador;



16 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 06 DE SETEMBRO DE 2.018

6. A inspeção Predial, cuidados e rotina preventiva do Zelador;
7. Utilização das ferramentas apropriadas para cada etapa de serviço.
Material de apoio:
1. Postura Profissional: O que é Marketing Pessoal? 
Disponível em: < https://www.significados.com.br/marketing-pessoal > Acesso em 30 de jul. de 2018.
2. Qualidade no Atendimento ao Cliente: ALMEIDA, P.A.A. Gestão de Conflitos e Técnica de 
Negociação. Disponível em: <
http://www.marketing500.com.br/arquivos_internos/downloads/
GESTAODECONFLITOSETECNICASDENEGOCIACAO.pdf > Acesso em: 30 de jul. 2018
3. APOSTILA: Curso Zelador Predial, Cursosonlinesp.com.br. Disponivel em: <  http://www.
cursosonlinesp.com.br/product_downloads/p/curso_zelador_predial_sp__29872.pdf >
Acesso em: 30 de jul. 2018
4. CHAVES.R., COMO CONSTRUIR UMA CASA. Concreto, Alvenaria, Pintura, Telhado e Instalações 
12a ed. Rio de Janeiro: ediouro 1997
5. Associação Brasileira de Cimento Portland Mãos à Obra Orientação para construção ou reforma de sua 
casa. Disponível em: < https://organizacaotc.files.wordpress.com/2014/04/cartilha-do-pedreiro1.pdf  >
Acesso em: 30 de jul. 2018
6. CARVALHO. A. R. M., Relações Interpessoais E Desenvolvimento De Equipes. Recife, 2010. 
SEBRAE. Disponivel em: < http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/salao-rel-
interpessoais.pdf > Acesso em: 30 de jul. 2018
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Morfologia (classes de palavras) – substantivo,adjetivo,artigo,pronome,verbo,advérbio,preposição,conj
unção,interjeição e numeral.
5.  Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado. 
Termos integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva Termos 
acessórios: Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem.
Fonte: Ernani & Nicola – Gramática de Hoje – Editora Scipione (conforme o Acordo Ortográfico).

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 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários 
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgado a partir de Janeiro 
de 2017, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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
25/08/2018 1ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições 
04/09/2018 2ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
13/09/2018 3ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
18/09/2018 Abertura das Inscrições
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02/10/2018 Encerramento das Inscrições
18, 19 e 20/09/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

25/09/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

18/09/2018 a 02/10/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

18/09/2018 a  14/11/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/10/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

30/10/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
08/11/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
17/11/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
18/11/2018 Previsão da Realização da Prova Objetiva 
20/11/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
20/12/2018 Previsão de Classificação Final
05/01/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 25 de agosto de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ACESSO
REPUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO - ACESSO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA / FUNDAMENTAL / 6º AO 9º ANO / HISTÓRIA (Edital 02/2018) EM 
RAZÃO DE ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Classif. Inscrição Nome Completo CPF Prova de 
Títulos

Tempo de 
Serviço Total

1º 0026100001 LUCIA ISABEL APARECIDA 
SOARES 110.661.638-39 0,184 0,20 0,384

Obs.: Os candidatos que obtiveram nota 0,0 não constam na lista por não terem sido classificados. 
Os candidatos aprovados deverão aguardar convocação do Departamento de Recursos Humanos através do 
Diário Oficial de Bauru.

Bauru/SP, 06 de setembro de 2018. 
A Comissão

REPUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO - ACESSO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA / FUNDAMENTAL / 6º AO 9º ANO / LÍNGUA PORTUGUESA (Edital 
02/2018), EM RAZÃO DE ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Classif. Inscrição Nome Completo CPF Prova de 
Títulos

Tempo de 
Serviço Total

1º 0026300003 NATASSIA CONTRERA 369.909.548-76 0,372 0,12 0,492
2º 0026300002 LEILA MARY MOTOKI 272.015.498-98 0,120 0,20 0,320

Obs.: Os candidatos que obtiveram nota 0,0 não constam na lista por não terem sido classificados. 
Os candidatos aprovados deverão aguardar convocação do Departamento de Recursos Humanos através do 
Diário Oficial de Bauru.

Bauru/SP, 06 de setembro de 2018.
A Comissão

REPUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO - ACESSO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA / INFANTIL (Edital 04/2018) EM RAZÃO DE ATO DISCRICIONÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CLASS. INSCRICAO NOME CPF  PROVA DE 
TÍTULOS 

 TEMPO DE 
SERVIÇO  TOTAL 

1º 26600027 TATIANE SUELLEN RODRIGUES 33760293859  0.390  0.12  0.510 

2º 26600077 ANA LUCIA DE PAULA 
SANTANA 09610548830  0.344  0.16  0.504 

3º 26600047 CATHARINA ANDRADE DA 
SILVA COSTA 22980992860  0.364  0.12  0.484 

4º 26600001 ANDREZA CRISTINA MORAIS 
DE FREITAS 26611588809  0.318  0.16  0.478 

5º 26600078 DIRCE SAYURI KOIKE COSTA 14135848885  0.276  0.16  0.436 
6º 26600083 GILSSARA APARECIDA BRAITE 11164675850  0.312  0.12  0.432 
7º 26600071 INGRID BELANGA DA SILVA 38812014836  0.236  0.16  0.396 
8º 26600069 NATÁLIA FERREIRA 38829526878  0.228  0.16  0.388 
9º 26600049 IOLANDA COSTA RIBEIRO 82710252872  0.136  0.24  0.376 
10º 26600055 LARISSA FERNANDA DA SILVA 38641335803  0.252  0.12  0.372 

11º 26600080 ADRIANA CRISTINA CARDOSO 
DE OLIVEIRA 14631020890  0.200  0.16  0.360 

12º 26600017 IVANIA FERRUCIO DE SOUZA 13723679854  0.120  0.24  0.360 

13º 26600030 KEILA MARA DE OLIVEIRA 
RAMOS 29539661889  0.236  0.12  0.356 

14º 26600054 VANIA LENHARO FASSINA 28905641857  0.152  0.20  0.352 
15º 26600058 REGILENI SHIMITH 34717519809  0.228  0.12  0.348 

16º 26600092 MARIZA RODRIGUES BORGES 
CARDOSO 14594409865  0.144  0.20  0.344 

17º 26600063 MARIA APARECIDA LAURIS 28602788851  0.220  0.12  0.340 

18º 26600048 CLÁUDIA REGINA DE SOUZA 
GALDINO 27093059848  0.176  0.16  0.336 

19º 26600025 ERIKA DE CAMPOS CHERUBIM 34031761856  0.168  0.16  0.328 
20º 26600136 ROSE MEIRE DE QUEIROZ 18095125814  0.206  0.12  0.326 

21º 26600087 IARA BENICIO DE SOUZA 
VELLOSO 05634605806  0.164  0.16  0.324 

22º 26600084 DANIELE CRISTINA VASQUES 
PRIMO 35873716870  0.200  0.12  0.320 

23º 26600032 LUCIANA GALDINO 29386682877  0.200  0.12  0.320 
24º 26600059 NATACHE SANTANA DA SILVA 35435877814  0.160  0.16  0.320 
25º 26600011 SUELLEN CORRÊA LUIZ 34640923805  0.152  0.16  0.312 

26º 26600061 VANESSA BENTES DE MIRANDA 34501952806  0.152  0.16  0.312 
27º 26600128 ANA CARLA BOCONCELO 33866935803  0.180  0.12  0.300 

28º 26600098 ANDREA ARAUJO FERREIRA 
DOS SANTOS 22035790808  0.088  0.20  0.288 

29º 26600091 ROSANGELA DOS SANTOS 
OLIVEIRA 16743848824  0.160  0.12  0.280 

30º 26600093 BIANCA MARINI MOMESSO 26717556862  0.076  0.20  0.276 

31º 26600043 ROBERTA MORAIS LOSILLA 
DOS SANTOS 28302684821  0.150  0.12  0.270 

32º 26600052 SILVIA GUIMARÃES PAES DE 
ALMEIDA 24778572823  0.108  0.16  0.268 

33º 26600085 MARIANA FORMENTI 
RODRIGUES MENDES 32837117803  0.108  0.16  0.268 

34º 26600031 DANIELLY ALINE DIONIZIO 
PAINI 35432325845  0.100  0.16  0.260 

35º 26600143 DEBORA CARINA SANDOLI 
BIGHETTI 24867970840  0.090  0.16  0.250 

36º 26600090 LUCIANA PAULA ROBERTO DE 
CAMARGO 28874982828  0.124  0.12  0.244 

37º 26600002 NATHÁLIA FERNANDA 
ROSSAFA DA SILVA 33412988863  0.116  0.12  0.236 

38º 26600056 LUCIANA DE CASTRO DAL 
MEDICO 33771521807  0.116  0.12  0.236 

39º 26600015 FLÁVIA OUTEIRO PINTO 33870994878  0.076  0.16  0.236 
40º 26600142 POLIANA OLIVEIRA GUARNIERI 34856452819  0.072  0.16  0.232 

41º 26600076 MARIA CRISTINA CHIMENES 
GALVES 12013537859  0.016  0.20  0.216 

42º 26600044 LYVIA PAOLA MARTIM 
CAPELLINI 22439204846  0.084  0.12  0.204 

43º 26600033 DEBORA REGINA FONTANEZZI 38444086819  0.040  0.16  0.200 

44º 26600005 RAFFAELLA FRANCINI 
GONÇALVES 35100361824  0.072  0.12  0.192 

45º 26600074 VALDELICE DONIZETI GARCIA 17048495863  0.068  0.12  0.188 

46º 26600021 TATIANE ROCHA FIORAVANTI 
CONDI 34173673876  0.068  0.12  0.188 

47º 26600020 ALINE DALLAQUA 35921937835  0.064  0.12  0.184 

48º 26600046 ISMAELI CHRISTINA MARINS 
LIMA REIS 29075348827  0.048  0.12  0.168 

49º 26600100 ANA MARIA AGUILHAR SALLES 35433774856  0.004  0.16  0.164 

50º 26600095 LOIANA JANETE SIMAS 
SANCHEZ 30427549876  0.040  0.12  0.160 

51º 26600034 NATHALIE JODAR DE BARROS 34964003825  0.000  0.16  0.160 
52º 26600018 ANGELA NUNES DA SILVA 26839325881  0.000  0.16  0.160 
53º 26600010 DAYANE FRANCO MENDES 36695150893  0.036  0.12  0.156 
54º 26600086 SIMONE DE MARQUE 21602542821  0.000  0.12  0.120 

55º 26600041 SIMONE APARECIDA FERREIRA 
TULER XAVIER 34675852807  0.000  0.12  0.120 

56º 26600035 LARA CHRISTINA DE ANCHIETA 
GARCIA 30989454860  0.000  0.12  0.120 

57º 26600042 JANAINA PIMENTEL DE MELO 36036198892  0.000  0.12  0.120 

58º 26600038 RENATA APARECIDA BUENO 
ANTUNES 17045728867  0.000  0.12  0.120 

59º 26600102 JULIANA XAVIER DE OLIVEIRA 34754514840  0.104  0.00  0.104 

60º 26600051 MARCIA APARECIDA DE 
ARAUJO 31750602857  0.068  0.00  0.068 

61º 26600019 MARCIA APARECIDA MANSANO 
MENDES 95926941849  0.060  0.00  0.060 

62º 26600096 VANESSA ZANGRANDE DE 
SOUZA MALDONADO 32362194833  0.032  0.00  0.032 

Obs.: Os candidatos que obtiveram total 0,0 não constam na lista por não terem sido classificados. 
Os candidatos aprovados deverão aguardar convocação do Departamento de Recursos Humanos através do Diário 
Oficial de Bauru, por época de sua nomeação.

Bauru/SP, 06 de setembro de 2018.
A Comissão

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “MITOS E VERDADES SOBRE O DIREITO DE FAMÍLIAS”
Ementa: 
Questões envolvendo o Direito de Família são muito comentadas, mas pouco conhecidas. É uma área tão 
próxima e, ao mesmo tempo, tão recheada de dúvidas. O objetivo da palestra é, justamente, esclarecer 
algumas dessas questões acerca de divórcio, união estável, pensão alimentícia e guarda de filhos.
Tópicos:
Direito de família. Divórcio e união estável. Pensão alimentícia. Guarda e convivência com filhos.
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: Assistente Social, Agente Social e Psicólogos em conformidade com a Lei 5975/10. 
Data e horário: 12/09/2018 – 09h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 1-59, 3º andar.
Palestrante: 
Vinicius de Carvalho Carreira.
Advogado formado pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru/SP;
Psicólogo formado pela Unesp de Bauru/SP;
Professor das disciplinas de Direito de Família, Direito das Sucessões e Direito de Infância e Juventude;
Pós-graduado em Direito de Família e Sucessões;
Aluno do curso de Especialização em Direito Processual Civil da Escola Superior de Advocacia de São 
Paulo/SP;
Aluno do curso de Mestrado em “Sistema constitucional de garantia de direitos” da Instituição Toledo de 
Ensino;
Inscrições: das 10h do dia 16/08/2018 às 17h do dia 11/09/2018, 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.
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PALESTRA: “REFLETINDO SOBRE A LIDERANÇA”
Ementa: 
- Conceito de Liderança. 
- Características da liderança nas organizações.
- Novos paradigmas da liderança nas organizações.
- O líder e o trabalho em equipe. 
- O líder e o processo de comunicação. O líder como gestor de conflitos.
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: 20/09/2018 – 08h às 12h
Carga horária: 04 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59.
Palestrante: 
SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA 
Graduada em Psicologia –USC- Bauru
Especialista em Direção e Desenvolvimento de Pessoas- FECAP- Bauru
Especialista em Logoterapia Aplicada a Educação –SOBRAL- São Paulo
Diretora do Departamento de RH
Inscrições: das 10:30h do dia 16/08/2018 às 17h do dia 19/09/2018, 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “DESENVOLVIMENTO HUMANO”.
Ementa: Esta palestra tem como objetivo realizar uma autoanálise, caminhos para chegar à autoestima 
no trabalho, e também através da Assesment Roda da Vida verificar quais áreas da vida precisam ser 
alavancadas para que possa ser traçado um plano de ação e consequentemente melhorar todas as outras 
áreas.
 
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: 24/10/2018 – 13h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 11-38.
Palestrante: DEBORA VILLE
Formada em Administração de empresas pela FIP - Faculdade do Interior Paulista, concluiu MBA em 
Recursos Humanos na Uninove e pós graduação em Psicologia Organizacional pela Anhanguera, 
Técnica em contabilidade, formada em Coaching Sistêmico e Practitioner em PNL por INEXH - Instituto 
de Excelência Humana, estudou na ILAC - International Language Academy Of Canada / Toronto em 
aperfeiçoamento da língua Inglesa. 
Experiência de 17 anos na área de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, atuou como auditora do 
sistema de gestão de qualidade para certificação ISO 9001, membra dos Comites de Qualidade, Passivo 
trabalhista e Eventos, participou da implantação de sistema Integrado Protheus / Totvs na área de Gestão de 
Pessoas como coordenadora na Empresa Bauruense Tecnologia e Serviços onde atua como Coordenadora 
responsável por aplicação de treinamentos técnicos, Campanhas e projetos, processo de recrutamento e 
seleção, Avaliação de desempenho, Pesquisa de Clima Organizacional, e área de Departamento Pessoal.
Proprietária da DVille Assessoria em Recursos Humanos, presta serviços para as empresas nos subsistemas 
de recursos humanos, assim como atendimento de Coaching.
Inscrições: Das 11:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “COMUNICAÇÃO ASSERTIVA: UMA 
HABILIDADE INDISPENSÁVEL NOS RELACIONAMENTOS INTRAPESSOAL E 
INTERPESSOAL.”
Ementa: 
·	 Caracterizando e desmistificando o conceito de assertividade;
·	 Delineando comportamentos típicos em situações de conflito;
·	 Olhando para si... o quanto se avalia assertivo (a)?
·	 Estabelecendo relações entre os mecanismos de defesa psíquicos, inteligência emocional, 
autoestima e assertividade.
·	 Dando passos relevantes para a conquista de uma comunicação assertiva.
 As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/10/2018 – 10h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 11-38.
Palestrante: Angélica Lopes Gonçalves
Graduada em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (USC, Bauru-SP); Pós-Graduada em Gestão 
Integrada de Pessoas e Sistemas de Informação pelas Faculdades Integradas de Bauru (FIB, Bauru-SP); 
Pós-Graduada em Terapia de Família e Casal (Abordagem Sistêmica) pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Universidade 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP-Bauru). Ministrou aulas de Comportamento nas Organizações no Curso 
de Recursos Humanos nas FIB, entretanto, dedica-se a área clínica desde a graduação, na qual atualmente 
tem incluído práticas de Mindfulness e Hipnose Ericksoniana em seus atendimentos.
Inscrições: Das 10:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 24/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “RELACIONAMENTO INTERPESSOAL”
Ementa: Relacionamento interpessoal refere-se à interação entre pessoas emocionais e instáveis, que passam por 
transformações a todo tempo e isso requer certas habilidades. 
No contexto das organizações, o relacionamento interpessoal é de extrema importância, pois um relacionamento 
interpessoal positivo contribui para um bom ambiente dentro da organização.
A palestra abordará sobre autenticidade, empatia, expressão de sentimentos, assertividade e expectativas quanto 
a si e os outros.
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: 26/10/2018 – 10h 
Carga horária: 02 horas
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 11-38.
Palestrante: 
SUSI CLAUDIA ARRABAL CERIGATO
Atua como Psicóloga no IBAP – Instituto Bauruense de Psicodrama.
Já atuou como professora no Programa Gerando Talentos do Instituto do Trabalhador/Franqueado de Bauru e 
também como Psicóloga na Fundação para o desenvolvimento médico hospitalar.
É formada em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Campus Bauru. 
Qualificações:
- Curso de Formação em Arteterapia - Instituto Bauruense de Psicodrama.
- Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Administração Hospitalar”
Faculdade de Medicina de Botucatu.
- Curso Básico, Intermediário e Avançado de Psicossomática - Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, 
Regional São Paulo.
-Curso Especialização em Psicodrama Terapêutico - Instituto Bauruense de Psicodrama.
- Telecurso de Especialização em Violência Doméstica contra crianças e adolescentes -
Universidade de São Paulo/ Instituto de Psicologia – LACRI - 
-Certificação Internacional de Coaching, Mentoring & Holomentoring Instituto HOLOS de Qualidade
Inscrições: das 10:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 25/10/2018, 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.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DISPENSA: A partir 06/09/2018, portaria nº 1.756/2018, dispensa o servidor RAFAEL ARRUDA ALVES, RG 
nº 42.020.195-6, matrícula nº 32.878, da função de confiança de Diretor de Divisão de Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 59.000/2018.

DESIGNAÇÕES: A partir de 06/09/2018, portaria nº 1.755/2018, designa a servidora ERIKA LUCIANA 
JACOB NAVARRO, RG nº 19.200.426-8, matrícula nº 24.646, na função de confiança de Diretora de Divisão 
de Educação Infantil – Setor 2, da Secretaria Municipal da Educação, conforme protocolo/e-doc nº 54.765/2018.

A partir de 06/09/2018, portaria nº 1.757/2018, designa a servidora DANIELE CRISTINA  SANTAREM 
SALES, RG nº 29.869.464-5, matrícula nº 33.070, na função de confiança de Diretora de Divisão de Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 59.001/2018.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.941/18 - PROCESSO Nº 41.479/17 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: FBRP COMERCIAL DO BRASIL LTDA – ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se 
nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 41.479/17, a fornecer ao 
CONTRATANTE, 02 (DUAS) CAMERAS DE VIDEO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO, 02 
(DOIS) MICROFONES PARA CAPTURA DE AUDIO E VIDEO, 01 (UM) EQUIPAMENTO GERADOR 
DE SETREAMING, melhor descrito nos Anexos III e X do Edital nº 171/18. - VALOR TOTAL: R$ 8.990.00 
– PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/18 – PROPONENTES: 07 - 
ASSINATURA: 13/07/18.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONCURSO DE REMOÇÃO 2018

A Secretaria Municipal da Educação torna público, conforme prescreve o capítulo VI do Estatuto do 
Magistério Municipal (Lei 6.217 de 28 de maio de 2012), os seguintes concursos para os integrantes do Quadro 
do Magistério Municipal:

- Concurso de Remoção para Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Educação – Infantil;
- Concurso de Remoção para Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Ensino – Fundamental;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – 
Infantil;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – 
Fundamental (1º ao 5º ano);
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – 
Fundamental (6º ao 9º ano);
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – 
Jovens e Adultos;
-Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – 
Especial;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Infantil;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental (1º ao 5º 
ano);
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- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental 
(6º ao 9º ano);
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Jovens e Adultos;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Especial.

1. DA REMOÇÃO
1.1. A remoção dos integrantes do Quadro do Magistério Municipal processar-se-á por permuta e por 
classificação por títulos e tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence.
1.2. A remoção por permuta para o Departamento de Educação Infantil e Departamento de Ensino 
Fundamental: Divisões de Ensino Fundamental, Especial, Jovens e Adultos será realizada na Secretaria 
Municipal da Educação no dia 31/10/2018, das 8h às 18h, não havendo necessidade de inscrição prévia.
1.3. O requerimento, encaminhado à Senhora Secretária da Educação, deverá ser preenchido no ato da 
permuta, com o comparecimento dos interessados.
1.4  A remoção por permuta poderá ser realizada entre ocupantes do mesmo cargo, a saber:
1.4.1 – Especialistas em Gestão Escolar- Diretores de Escola de Educação – Infantil;
1.4.2 – Especialistas em Gestão Escolar- Diretores de Escola de Ensino – Fundamental;
1.4.3 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Infantil;
1.4.4 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental (1º 
ao 5º ano);
1.4.5 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental (6º 
ao 9º ano);
1.4.6 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – 
Jovens e Adultos;
1.4.7 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Especial;
1.4.8 – Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Infantil;
1.4.9 – Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Fundamental (1º ao 5º ano);
1.4.10 – Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Fundamental (6º ao 9º ano);
1.4.11 – Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Jovens e Adultos;
1.4.12 – Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Especial.
1.5 – A remoção por títulos e tempo de efetivo exercício ao cargo ao qual pertence poderá ser realizada  
pelos ocupantes dos seguintes cargos:
1.5.1 – Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Educação Infantil;
1.5.2 – Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Ensino Fundamental;
1.5.3 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Infantil;
1.5.4 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental (1º 
ao 5º ano);
1.5.5 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental (6º 
ao 9º ano);
1.5.6 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – 
Jovens e Adultos;
1.5.7 – Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Especial;
1.5.8 – Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Infantil;
1.5.9 – Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental (1º ao 5º ano); 
1.5.10 – Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental (6º ao 9º ano);
1.5.11 - Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Jovens e Adultos;
1.5.12 - Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Especial.
1.6. A Remoção por títulos e tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence no Departamento de 
Educação Infantil e no Departamento de Ensino Fundamental: Divisões de Ensino Fundamental, Educação 
Especial e Jovens e Adultos, obedecerá  o cronograma próprio, anexo.     

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições para remoção por títulos e tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence 
ocorrerão nos dias 08, 09 e 10 de outubro 2018, das 8h às 18h, nas dependências do NAPEM, (Avenida 
Duque de Caxias 16-55), quando os interessados darão ciência ao seu tempo de efetivo exercício e 
entregarão seus títulos.
2.2. Para inscrever-se o candidato deverá apresentar, além do atestado de tempo de efetivo exercício no 
cargo ao qual pertence com a data limite de 31 de julho de 2018 (o documento será solicitado pela direção 
da Unidade Escolar na qual o servidor está lotado e estará disponível no local da inscrição), cópias simples 
dos Diplomas e Certificados com data de realização dentro do período determinado pelo edital 
com autenticidade declarada pela chefia imediata (a expressão “confere com o original”, carimbo, 
assinatura e data). 
2.3. O tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence deverá ser solicitado em ofício único da 
Unidade Escolar a ser protocolado até o dia 03 de setembro de 2018, nos respectivos Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação.
s tem
3. DAS VAGAS E CLASSIFICAÇÃO 
3.1. A classificação dos candidatos será publicada dia 27/10/2018, no Diário Oficial de Bauru, cabendo 
recurso até o dia 05/11/2018;
3.2.  A nova classificação será publicada no dia 08/11/2018, também no Diário Oficial de Bauru;
3.3. As vagas iniciais acrescidas do horário de ATP coletiva serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
obedecendo-se o seguinte cronograma:
DEF / Ensino Fundamental (vagas para Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola 
de Ensino Fundamental) 10/11/2018

DEI / Educação Infantil 15/11/2018
DEF / Ensino Fundamental (Vagas para Especialista em Educação Adjunto – Professor 
Substituto de Educação Básica Fundamental (1º ao 5º ano) e Especialista em Educação – 
Professor de Educação Básica Fundamental (1º ao 9º ano)  

10/11/2018

DEF / Educação Especial 22/11/2018
DEF / Educação de Jovens e Adultos 22/11/2018

3.4. As vagas remanescentes, destinadas aos Especialistas em Educação Adjuntos – Professores Substitutos 
de Educação Básica – Fundamental (6º ao 9º ano), bem como a classificação desses profissionais, serão 

publicadas em Diário Oficial de Bauru após todo o processo de atribuição aos professores efetivos da 
mesma categoria. A data da publicação será definida e tornada pública pelo Diário Oficial de Bauru, 
posteriormente. 

4.  DA CLASSIFICAÇÃO  
4.1. Para efeito de classificação serão aferidos pontos aos títulos apresentados pelo candidato e tempo de 
efetivo exercício no cargo ao qual pertence, conforme segue: 
ANEXO I - Tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence, expedido pelo Departamento de 
Administração de Pessoal, contado até a data limite de 31 de julho de 2018 = 0,1 (um décimo por mês).

ANEXO II –
FORMAÇÃO

Título/curso Pontos
Pós-doutorado em educação ou em área afim 10,0
Doutorado em educação ou em área afim 8,0
Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 6,0
Pós-graduação (lato sensu) – Especialização em Educação ou em área afim, ministrado por 
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com duração mínima de 360 horas, 
limitado a 2 cursos.

3,0

Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos. 3,0
Curso de extensão/aperfeiçoamento na área da educação, feito nos últimos 03 (três) anos, 
ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Secretaria Municipal da 
Educação de Bauru, com duração mínima de 180 horas, limitado a 2 cursos, até  a data limite 
de 31/07/2018.

1,5

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 80 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou 
ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 2 cursos, até a data 
limite de 31/07/2018.

1,4

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 30 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou 
ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 4 cursos, até a data 
limite de  31/07/2018.

0,8

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 15 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou 
ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 6 cursos, até a data 
limite de 31/07/2018.

0,4

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 03 (três) horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou 
ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 8 cursos, até a data 
limite de 31/07/2018.

0,2

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 1 hora e menor que 03 (três) horas, ministrado por Instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, 
limitado a 8 cursos, até a data limite de 31/07/2018.

0,1

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, ATÉ A DATA LIMITE 
DE 31/07/2018.

Atividade Pontos 

Cursos ministrados, limitado a 6 atividades. 1,0  por 
atividade

Participação em programa ou projetos aprovados e/ou apoiados pela Secretaria Municipal 
da Educação de Bauru, limitado a 2 atividades.

  1,0 por 
atividade

Preleção de palestras e conferência em eventos na área da educação locais, limitado a 6 
atividades.

0,5 por 
atividade

Preleção de palestras e conferências em eventos na área da educação regional ou nacional 
limitado a 6 atividades.

0,7 por 
atividade

Eventos científicos, em nível nacional ou internacional com apresentação de trabalho, 
limitado a 6 atividades.

  0,7 por 
evento

Eventos científicos em nível regional ou local com apresentação de trabalho, limitado a 6 
atividades .

  0,5 por 
evento

Eventos científicos, em nível nacional ou internacional sem apresentação de trabalho, 
limitado a 6 atividades.

  0,4 por 
evento

Eventos científicos em nível regional ou local, sem apresentação de trabalho limitado a 6 
atividades.

   0,2 por 
evento

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, ATÉ A DATA 
LIMITE DE 31/07/2018.
Atividade Pontos

Livros, limitado a 2 publicações. 2,5 por 
publicação

Capítulos de livro, limitado a 3 publicações. 1,5 por 
publicação

Organização de livro publicado por editora com corpo editorial, limitado a 2 publicações. 1.5 por 
publicação

Artigos completos publicados em periódicos limitados a 3 publicações. 1,0 por 
publicação

Trabalho Completo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 publicações.   1,0 por 
publicação

Resumo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 publicações. 0,5 por 
publicação

Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática educação, limitado a 5 publicações. 0,1 por 
publicação

5. DA ESCOLHA
5.1. A escolha das vagas obedecerá a ordem de classificação e será realizada conforme cronograma de 
remoção, anexo.
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O concurso de remoção antecederá sempre o de ingresso, para tanto, os integrantes do magistério 
admitidos após o último concurso de remoção (2017), serão inscritos automaticamente, nesse caso será 
considerada a classificação final do concurso de ingresso.
6.2. Tendo em vista o disposto no art. 23 da lei municipal nº 6.217/2012, os Especialistas em Educação 
Adjuntos – Professores Substitutos de Educação Básica Infantil, Fundamental (1º ao 9º ano),  Especial e 
Jovens e Adultos possuirão lotação específica em uma unidade escolar, porém quando não houver classe/
aula para substituição estes ficarão à disposição da Secretaria Municipal da Educação.
6.3. O tempo de carência entre uma permuta e outra será de 03 (três) anos conforme o Estatuto do Magistério 
Municipal, artigo 27, §1º.
6.4.  A inscrição e escolha para remoção por títulos e tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence 
poderá ser feita por procuração com firma reconhecida, desde que o procurador não seja Servidor Público 
Municipal, conforme Lei 3781/94, art. 15, inciso XVI.
6.5. A vaga será considerada escolhida pela aposição da assinatura do candidato ou de seu procurador em 
documento próprio, sendo-lhe vedada a desistência após o ato da assinatura.
6.6. Em caso de empate serão usados os seguintes critérios para o desempate:
6.6.1. Maior tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence;
6.6.2. Maior média na última avaliação de desempenho;
6.6.3. Maior idade.
6.7. Os professores que tiveram suas classes suprimidas durante o ano de 2018 e por ocasião da organização 
da demanda para o ano de 2019, terão prioridade na escolha, isto é, as vagas existentes no Sistema Municipal 
de Ensino serão oferecidas primeiro a eles, seguindo classificação por tempo de efetivo exercício no cargo 
ao qual pertence e títulos. (Lei nº 6.217 / 2012; Art.28, Capítulo VII).
6.8. Aos Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Fundamental (6º ao 9º ano), das 
diversas áreas do Currículo, só será permitido remoção, quando houver bloco mínimo de 12 aulas livres na 
Unidade Escolar pretendida, o que equivalerá a 50% da carga horária do docente, com exceção daqueles 
que tenham acessado ao longo do corrente ano letivo.
6.9. No caso de remoção, nos moldes descritos no item anterior, o professor escolherá sua sede e deverá 
retornar para complementar sua jornada em momento oportuno, conforme cronograma de atribuição de 
aulas estabelecido pela Secretaria Municipal da Educação. 
6.10.  Os Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Fundamental (1º ao 5º ano) – 

enquadrados nesta categoria após a Lei 5.999 de 30/11/2010, que ainda não tem garantido sua sede, deverão 
participar  da Remoção 2018, mediante a realização de inscrição no presente concurso. 
6.11. A não inscrição dos docentes descritos no item anterior, implicará em sua classificação exclusivamente 
por tempo de serviço e atribuição de classe ou sede compulsória.  
6.12. Os horários e datas determinados neste edital deverão ser respeitados.  O não cumprimento acarretará 
a perda da participação no Concurso de Remoção.
6.13. Casos omissos ou duvidosos que não constam do edital serão decididos pela Comissão de Remoção 
do Referido Concurso, conforme PORTARIA SE nº 40/2018 (publicada no Diário Oficial de 16/08/2018).

Bauru, 01 de setembro de 2018.
ISABEL CRISTINA MIZIARA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PERMUTA
Senhora Secretária
________________________________________________RG________________________________
(NOME)
lotado (a)  na________________________________________________________________________e
 (nome da escola)
_________________________________________________RG________________________________
(NOME)
lotado (a) na _________________________________________________________________________
Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para que seja realizada permuta do local de trabalho entre as 
partes interessadas, conforme art. 27,§1º da Lei 6.217, de 28/05/2012.

Nestes Termos
P. Deferimento

_________________________________________
(assinatura)

__________________________________________
(assinatura)

Bauru, ________ de ______________de 2018

CRONOGRAMA DE REMOÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2018
 

D
AT

A

 01/09/2018 08,09e10/10 27/10 28 a 05/11 08/11 31/10 21/11 22/11 29/11

H
O

R
A Das 8h 

às 18h
Das 8h 
às 18h 

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

Das 8h 
às 18h

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

Das 8h 
às 18h

Às 
         14h

Às
17h30min

Às
17 h30min

L
O

C
A

L

S.M.E. NAPEM D.O.B. Expediente S.M.E. D.O.B. S.M.E. NAPEM. NAPEM NAPEM

E
V

E
N

TO

Pedido de tempo de 
serviço em ofício 
único da U.E. a 
ser protocolado no 
Departamento de 
Educação Infantil.

Inscrição para 
Concurso de 
Remoção por títulos 
e tempo de serviço, 
de Esp. em Gestão 
E s c o l a r - D i r e t o r 
de Escola de Ed. 
Infantil; Esp. em 
Educação Adjunto 
- Prof. Subst. de 
Ed. Básica Infantil; 
Esp. em Educação- 
Prof. de Ed. Básica 
Infantil. 

1ª classificação
dos inscritos
para o Concurso de 
Remoção por tempo e 
títulos com publicação 
no D.O.B.

Prazo para recurso de 
classificação.

Nova classificação 
com publicação no 
D.O.B. 
15/11
Publicação das vagas 
iniciais para remoção 
de Especialista em 
Gestão Escolar – 
Diretor de Escola 
– Educação Infantil 
e Especialista em 
Educação – Professor 
de Educação Básica - 
Infantil

Permuta de 
Especialista em 
Gestão Escolar – 
Diretor de Escola 
– Educação Infantil 
e Especialista em 
Educação – Professor 
de Educação Básica 
– Infantil.

Remoção de 
Especialista em 
Gestão Escolar - 
Diretor de Escola 
de Educação 
Infantil.

Remoção de 
Especialista em 
Educação – Professor 
de Educação Básica 
– Infantil.

 REMOÇÃO E INGRESSO 
de Esp. em Educação Adjunto 
- Prof. Subst. de Ed. Básica 
Infantil.  
Obs.: Os professores adjuntos 
admitidos até o ano de 2016, 
que tiverem interesse em 
participar do concurso de 
remoção, deverão efetuar 
inscrição apresentando 
títulos e tempo de exercício. 
Já os admitidos em 2018 a 
inscrição será automática, por 
classificação no concurso de 
ingresso.

OBS. De acordo com a Lei nº 6.217 de 28 de maio de 2012 em seu artigo 28 do Capítulo VII que dispõe sobre a Supressão de Classe: as professoras que tiveram suas classes suprimidas terão prioridade na escolha, isto é, as 
vagas existentes na Rede Municipal da Educação serão oferecidas primeiro a elas, seguindo uma classificação por tempo de serviço e títulos.

CRONOGRAMA DE REMOÇÃO - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL 2018

D
AT

A

03/09 08, 09 e 
10/10 27/10 29 a 05/11 31/10 08/11 10/11 12/11 13/11 22/11 06/12 10/12

H
O

R
A Das 8h 

às 18h
Das 8h 
às 18h 

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

Das 8h 
às 18h

Das 8h 
às 18h

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

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

Às
16h

Às
17h30min

Às
17h30min

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

Às
17h30min

Às
17h30min

L
O

C
A

L S.M.E.

NAPEM D.O.B. Expediente 
S.M.E. S.M.E. D.O.B. D.O.B. S.M.E. NAPEM NAPEM D.O.B. NAPEM Sede CEJA
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E

V
E

N
TO

Pedido de 
tempo de 
serviço em 
ofício único 
da Unidade 
Escolar a ser 
protocolado no 
Departamento 
de Ensino 
Fundamental.

I n s c r i ç ã o 
p a r a 
C o n c u r s o 
de Remoção 
por títulos 
e tempo 
de serviço, 
de Esp. 
em Gestão 
E s c o l a r -
Diretor de 
Escola Fund.; 
Esp. em 
E d u c a ç ã o 
Adjunto - 
Prof. Subst. 
de Ed. Básica 
- Fund. 1º 
ao 9º ano, 
Especial e 
Jovens e 
A d u l t o s ;     
Especialista 
em Educação 
- Prof. de 
Ed. Básica - 
Fund. 1º ao 9º 
ano, Especial 
e Jovens e 
Adultos. 

1 ª 
classificação 
dos inscritos 
para o 
c o n c u r s o 
de remoção 
por tempo 
de serviço e 
títulos com 
publicação no 
D.O.B.

Prazo para 
recurso de 
classificação.

Permuta de 
Especialista 
em Gestão 
E s c o l a r 
-Diretor de 
Escola;
 Esp. em 
Ed. Prof. de 
Ed. Básica 
- Fund. (1º 
ao 9º ano), 
E s p e c i a l 
e  Jovens e 
Adultos.

N o v a 
Classificação 
dos inscritos 
para o 
c o n c u r s o 
de remoção 
por tempo 
de serviço e 
títulos com 
publicação no 
D.O.B.
 

P u b l i c a ç ã o 
das vagas 
para: 
- Especialista 
em Gestão 
Escolar – 
Diretor de 
Escola – 
Fundamental.
- Esp. em 
E d u c a ç ã o 
Adjunto – Prof 
substituto de 
Ed. Básica - 
Fund. de (1º ao 
5º ano).
- Especialista 
em Educação 
– Prof. de 
Ed. Básica - 
Fundamental 
1º ao 9º;

Remoção de 
Espec i a l i s t a 
em Gestão 
E s c o l a r 
- Diretor 
de Escola 
de Ensino 
Fundamental.

Remoção de 
Especial is ta 
em Educação 
Adjunto - 
P r o f e s s o r 
S u b s t i t u t o 
de Educação 
Básica – 
Fund. (1º ao 5º 
ano).
e
Especial is ta 
em Educação 
- Professor 
de Educação 
Básica – 
Fund. (1º ao 5º 
ano).
Obs.: Para os 
ingressantes 
a d m i t i d o s 
após processo 
de remoção 
2017 e 
a d m i t i d o s 
em 2018, 
i n s c r i ç ã o 
automática, 
p o r 
classificação 
do concurso 
de ingresso.

Remoção de 
Esp. em Ed. 
Prof. de Ed. 
Básica  Esp. 
Em Educação  
– Professor  
de Ed. Básica 
- Fundamental  
(6º ao 9º ano).
Obs.: A 
r e m o ç ã o 
dos Esp. em 
E d u c a ç ã o 
A d j u n t o 
– Prof. 
substituto de 
Ed. Básica 
Fundamental  
de (6º ao 9º 
ano), será 
r e a l i z a d a  
após  todo 
processo de 
a t r i b u i ç ã o 
de aulas aos 
Especialistas 
em Educação.

Publicação 
das vagas 
para:
- 
Especialista 
e m 
E d u c a ç ã o 
Adjunto - 
P r o f e s s o r 
Substituto 
d e 
E d u c a ç ã o 
Básica – 
Especial e 
Jovens e 
Adultos.
- 
Especialista 
e m 
E d u c a ç ã o 
- Professor 
d e 
E d u c a ç ã o 
Básica – 
Especial e 
Jovens e 
Adultos.

Remoção de 
Espec ia l i s t a 
em Educação 
Adjunto - 
P r o f e s s o r 
S u b s t i t u t o 
de Educação 
Básica – 
Especial.
e
Espec ia l i s t a 
em Ed.– Prof. 
de Educação 
Básica –
Especial. 
Obs.: Para os 
ingressantes 
a d m i t i d o s 
após processo 
de remoção 
2017 e 
a d m i t i d o s 
em 2018, 
i n s c r i ç ã o 
automática , 
p o r 
classificação 
do concurso 
de ingresso.

Remoção de 
Especialista 
em Ed. 
A d j u n t o - 
P r o f . 
S u b s t i t u t o 
de Educação 
B á s i c a 
–  Jovens e 
Adultos
e
Especialista 
em Ed. - Prof. 
de Educação 
B á s i c a 
–  Jovens e 
Adultos.
Obs.: Para os 
ingressantes 
a d m i t i d o s 
a p ó s 
p r o c e s s o 
de remoção 
2017 e 
a d m i t i d o s 
em 2018, 
i n s c r i ç ã o 
automática, 
p o r 
classificação 
do concurso 
de ingresso.

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais de acordo com o disposto no artigo 
20, parágrafo 2º da Lei nº 3781/1994, notifica o(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo que compareça(m) 
a Divisão de Administração e Expediente no prazo de 15 dias a contar da data desta publicação, para dar 
ciência no(s) documento(s) referente(s) à Devolução de Pagamento. O não comparecimento implicara no 
início dos descontos em folha de pagamento, estornando aos cofres públicos os valores pagos a maior.
E-DOC MATRÍCULA SERVIDOR
57233/2018 15999 SONIA ARAO RIBEIRO
55180/2018 25391 SIDNEIA NEVES DOS SANTOS
52271/2018 30486 TAIS SCAVASSINI DOS SANTOS
52302/2018 33781 DUANY ALLANA ALBA
52218/2018 29053 ELAINE CARLOTA REZENTI ANDRADE
52275/2018 27509 ELISANI FONSECA PIOVESAN
57969/2018 33009 SILVIA HELENA ROSALIN DOS SANTOS

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.985/18 - PROCESSO Nº 9.779/18 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: COMERCIAL USUAL EIRELI - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de 
sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 9.779/18, a fornecer ao CONTRATANTE: 
01 (UMA) CASA DE BONECA, 02 (DOIS) ESCORREGADORES, 01 (UM) GIRA-GIRA E 01 (UM) 
TÚNEL LÚDICO, conforme descrição do Anexo I do Edital nº 213/18 e condições da Proposta Comercial 
encartada aos autos.
LOTE 02 – CASA DE BONECA, ESCORREGADOR, GIRA-GIRA E TÚNEL LÚDICO –LOTE 
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP
ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UN. QTDE. 

01

CASA DE BONECA: Casa de boneca (mínimo duas águas) feita de polietileno 
de média densidade (material não tóxico e reciclável), com paredes que simulam 
madeira ou tijolinho. Contendo quatro paredes com no mínimo uma abertura 
em cada uma. As aberturas poderão ser portas, janelas sem fechamento, janelas 
com fechamento. Parte interna com no mínimo dois elementos que poderão ser: 
pia, fogão, balcão, escorredor de pratos, telefone, campainha, banqueta, mesa. 
Parte externa poderá conter chaminé, floreira ou cerquinha. Dimensões mínimas: 
altura: 1,35m, largura 1,30m e comprimento: 1,32m. Tolerância para as medidas 
de 15% para mais ou para menos. Conter manual de instrução em Português para 
montagem, instalação e uso e indicação de idade para o brinquedo.

UN 01

02

ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO: Características: Rampa 
contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; Fixação da rampa à 
escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado 
à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; 
Topo da escada com duas laterais para dar segurança; Polietileno pelo processo 
de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV 
que rotejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que 
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; 
Público Alvo: Crianças a partir de 03 anos. Não tóxico. Dimensões: Largura: 
de 59 cm a 107 cm; Altura: 128cm; Comprimento: 200cm ; Tolerância: +/- 15% 
na altura e no comprimento. Conter manual de instrução em Português para 
montagem, instalação e uso e indicação de idade para o brinquedo.

UN 02

03
GIRA GIRA – CARROSSEL - CR (MODELO PRÓ INFÂNCIA): 
Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 
anos. Medidas: Altura: 0,70m / Largura: 0,91m / Comprimento: 0,91m.

UN 01

04

TÚNEL LÚDICO: Características: Túnel em polietileno em estrutura 
rotomoldado, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, vazados para 
visualização interna e com possibilidades de expansão; Público Alvo: Crianças 
a partir de 2 anos. Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento 
sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático 
e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; 
Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Poderá conter 
elementos lúdicos nas peças, formatos diversos e adesivos. Peças multicoloridas; 
Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 85cm a 130cm; Altura: de 
100cm a 160cm; Comprimento: 210cm a 230cm; Conter manual de instrução em 
Português para montagem, instalação e uso e indicação de idade para o brinquedo.

UN 01

 – VALOR TOTAL: R$ 6.698,00 - PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 170/18 - PROPONENTES: 03- ASSINATURA: 15/08/18, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Esportes e Lazer
Vanderlei Mazzuchini Junior

Secretário
PEDIDOS DE ADOÇÃO DE GINÁSIOS, DISTRITAIS E QUADRAS ESPORTIVAS
Processo nº 59752/2018
Interessado: Talentos 10 Atlético Clube S/A
Local: Estádio Distrital José Spetic Filho, Avenida São Paulo, 5-49 – Vila Dutra

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.953/18 - PROCESSO Nº 63.218/16 (E-doc. nº 42.676/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ANTÔNIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - ME - 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer e prestar ao CONTRATANTE os serviços de PLANTIO 
DE: 12.000 M2 (DOZE MIL) DE GRAMA TIPO BATATAIS, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 
241/14 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo Administrativo nº 63.218/16. - VALOR TOTAL: 
R$ 64.920,00 – PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 84/17 – PROPONENTES: 
10 - ASSINATURA: 23/07/18.

CONTRATO Nº 9.010/18 - PROCESSO Nº 30.321/17 (E-DOC. Nº 33.656/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO 
URBANO EIRELI -EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente 
anexada no Processo Administrativo nº 30.321/17 e Ata de Registro de Preços nº 143/18, A FORNECER 
AO CONTRATANTE 16 (DEZESSEIS) BANCOS E 16 (DEZESSEIS) LIXEIRAS, INCLUINDO 
INSTALAÇÃO, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 462/17. - VALOR TOTAL: 
R$ 9.413,12 - PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 327/17 – PROPONENTES: 
08 - ASSINATURA: 29/08/18, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
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CONTRATO Nº 9.001/18 - PROCESSO Nº 14.738/17 (E-doc nº 55.193/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: KHALIL OBEID & CIA LTDA - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo 
nº 14.738/17 e Ata de Registro de Preços nº 411/17 a prestar 26 (VINTE E SEIS) SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE BAURU – APARTAMENTO INDIVIDUAL E 100 (CEM) 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE BAURU – APARTAMENTO DUPLO ao 
CONTRATANTE, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 231/17. - VALOR TOTAL: 
R$ 15.007,40 - PRAZO: 03 meses – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 157/17 – PROPONENTES: 
03 - ASSINATURA: 23/08/18, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

C O N V O C A Ç Ã O
Conforme art. 34 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Contribuintes, Decreto nº 10484/2007, 
informamos a quem de interesse, sobre a realização da SEPTUAGÉSIMA SEXTA AUDIENCIA DE 
JULGAMENTO deste Conselho, que acontecerá no DIA TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZOITO, ÀS NOVE HORAS, no auditório do Gabinete, situado na Praça das Cerejeiras, 3º andar, Vila 
Noemi, nesta cidade.
Seguem abaixo os processos a serem julgados:
EDOC nº 64.487/2017 – P. 46.093/16
INTERESSADO:  ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS
ASSUNTO:  ISSQN
RELATOR: Cleuber Carlos dos Santos

PROCESSO: 37.114/2016  AP. 40.994/16 – 3.717/17
INTERESSADO:  ADVOCACIA H. COSTA
ASSUNTO:  ISS
RELATOR: Idomeu Alves de Oliveira Junior

PROCESSO: 37.116/2016  AP. 40.993/16  -  3.722/17
INTERESSADO:  ADVOCACIA H. COSTA
ASSUNTO:  ISS
RELATOR: Idomeu Alves de Oliveira Junior

Bauru, 06 de setembro de 2018.
João Carlos Diniz Zampa

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Presidente

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
15.596/2018 Jelsonita Barreto Silva; 49.421/2014 Maurício Rodrigues; 49.158/2014 Vivaldo Rodrigues 
de Brito; 30.367/2018 Maria Izabel de Oliveira Rodrigues; 27.519/2017 Ana Toledo Alves; 31.240/2018 
Tinilda Ferreira dos Santos; 45.127/2018 Igreja Batista Memorial de Bauru; 2.081/2018 Luzia de Fatima 
Lopes Neves; 31.431 Alvaro de Souza; 58.834/2018 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão; 39.289/2018 Lidia Machado de Lima Leite; 39.435/2018 Divina Rosa Picoloto; 44.589/2018 
Aparecida de Fatima da Silva; 28.070/2018 Geraldo Luis Silveira; 44.885/2018 Lourdes Rosalim da 
Fonseca; 3.055/2018 Lucia Helena Costa; 58.513/2018 Maria Conceição Caetano; 12.819/2018 Hamilton 
Roberto Soares de Almeida; 10.786/2018 Eliane Ramos da Silva; 10.397/2018 Iracema da Silva Galan.

PROCESSO INDEFERIDOS
14.526/2018 Benedita Luciano de Souza; 29.928/2018 Clemente Melquiades Vieira; 54.755/2018 Eduardo 
Massayuki Mori; 42306/2018 Vicente Furtuoso; 11.447/2018 Olira Alves dos Santos; 9.168/2018 Shirley 
Pinatto; 10.376/2018 Joao Jacomini Rocha; 10.551/2018 Sueli Aparecida da Silva Ferreira; 55.754/2018 
Nelson Renato Fernandes; 4.115/2018 Vinicius Cardozo Portezan; 11.043/2018 Luiz Fernando Duque 
Paizan; 4.277/2018 Zarcillo Rodrigues Barbosa; 4.501/2018 Fabio Rogeri; 4.504/2018 Danielli Cristianini 
Crivelaro; 5.833/2018 Ismael de Marchi Junior; 5.836/2018 Isabelle Von Dreifus de Marchi; 6.256/2018 
Eder Roberto de Nicolai; 8.513/2018 Spazio Verde Comendador Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA; 
10.810/2018 Jurandyr Aparecido Ramos; 37.679/2018 Isabel Aparecida da Silva Poloni;41.171/2018 
Oswaldo Ozawa; 49.295/2018 Edneide Torres de Souza; 49.900/2018 Jorgina Francisca Sobrinho.

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE
51.505/2017 Osvanil Jesus Mendes de Oliveira; 69.103/2015 Total Imóveis LTDA; 55.735/2018 Adelaide 
Moreira Andre.

PROCESSOS DEFERIMENTO CONDICIONAL
5.989/2018 TKR Simão Participações LTDA; 68.543/2017 FC1 Gestora de Ativos e Participações Ltda.

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  
68469/2017 ALTERMED MAT. MÉDICO HOSP. LTDA 206532  R$             156,60 
8562/2018 AMERICA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. 387  R$               56,40 

65387/2017 BANDOLIN FORN. DE REFEIÇÕES LTDA 4697  R$        35.777,60 
65387/2017 BANDOLIN FORN. DE REFEIÇÕES LTDA 4693  R$             542,80 
66516/2016 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI 4270  R$        10.614,00 
66516/2016 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI 4271  R$        17.328,00 
66516/2016 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI 4269  R$        16.779,85 
6720/2016 CGR GUATAPARA CENTRO GER. DE RESID. 1492  R$      580.356,74 
2554/2017 FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL AGOSTO  R$        10.267,08 

31764/2015 FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 7054  R$        17.543,44 
31764/2015 FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 7055  R$        10.127,30 
31764/2015 FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 7069  R$        17.890,37 
14738/2017 KHALIL OBEID & CIA LTDA 3893  R$          3.072,00 
59111/2017 NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7428  R$          1.105,62 

69225/2014 PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA 1447  R$        92.548,07 

52213/2016 PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA 1444  R$   1.155.906,68 

61631/2017 ABREC-ASSOC. BAU. AP. ASSIST.RENAL 
CRONICO SETEMBRO  R$        19.920,00 

61631/2017 ABREC-ASSOC. BAU. AP. ASSIST.RENAL 
CRONICO SETEMBRO  R$        38.300,00 

61459/2017 ABREC-ASSOC. BAU. AP. ASSIST.RENAL 
CRONICO SETEMBRO  R$          3.282,00 

61446/2017 ACAO COMUNITARIA POUSADENSE SETEMBRO  R$        14.067,00 
61453/2017 AELESAB SETEMBRO  R$        87.754,47 
61457/2017 AELESAB SETEMBRO  R$        24.370,20 
61457/2017 AELESAB SETEMBRO  R$      322.743,80 

83249,91 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE 
BAURU SETEMBRO  R$        83.249,91 

61470/2017 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE 
BAURU SETEMBRO  R$          5.000,00 

61470/2017 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE 
BAURU SETEMBRO  R$             710,80 

61492/2017 ASSOC. DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR DA CRI 
ESP SETEMBRO  R$        46.480,00 

61492/2017 ASSOC. DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR DA CRI 
ESP SETEMBRO  R$          1.595,00 

61496/2017 ASSOC. DE PROTECAO A MATERNID.E A 
CRIANCA SETEMBRO  R$        36.287,45 

61496/2017 ASSOC. DE PROTECAO A MATERNID.E A 
CRIANCA SETEMBRO  R$          3.592,55 

61460/2017 ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO 
CANCER SETEMBRO  R$        19.920,00 

61461/2017 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA SETEMBRO  R$        76.620,00 

61463/2017 ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO 
ÊXODO SETEMBRO  R$          5.292,00 

61463/2017 ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO 
ÊXODO SETEMBRO  R$        70.347,10 

61466/2017 ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ SETEMBRO  R$        40.791,90 
61466/2017 ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ SETEMBRO  R$          4.800,00 
61497/2017 ASSOCIAÇAO WISE MADNESS SETEMBRO  R$        77.536,23 
61500/2017 ASSOCIAÇAO WISE MADNESS SETEMBRO  R$        36.852,85 
61497/2017 ASSOCIAÇAO WISE MADNESS SETEMBRO  R$        11.430,00 
61500/2017 ASSOCIAÇAO WISE MADNESS SETEMBRO  R$          3.592,25 

61530/2017 CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/
TRAB. SETEMBRO  R$        47.245,80 

61506/2017 CASA  CRIANÇA MAD. MARIA TEODORA  
VOIRON SETEMBRO  R$        21.570,00 

61509/2017 CASA DA ESPERANCA - CAESP SETEMBRO  R$        39.896,50 
61511/2017 CASA DO GAROTO SETEMBRO  R$      171.071,85 
61514/2017 CASA DO GAROTO SETEMBRO  R$        30.500,00 

61516/2017 CENTRO COM. ASSIST E EDUC ANIBAL 
DIFRANCIA SETEMBRO  R$        16.486,34 

61521/2017 CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA SETEMBRO  R$        25.884,00 
61523/2017 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SETEMBRO  R$      166.220,55 
61527/2017 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SETEMBRO  R$        97.440,00 
61523/2017 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SETEMBRO  R$        11.038,00 
61257/2017 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE SETEMBRO  R$        18.290,00 
61529/2017 COMUNIDADE BOM PASTOR SETEMBRO  R$          7.316,00 
61529/2017 COMUNIDADE BOM PASTOR SETEMBRO  R$        39.246,00 

61663/2017 CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAURU-
CIPS SETEMBRO  R$        96.404,30 

69172/2017 ESC. DE EDUC. INFANTIL ANGELICA LEITE 
DE FREI SETEMBRO  R$        24.687,83 

61537/2017 EQUIPE CRISTO QUE LIBERTA SETEMBRO  R$        10.973,70 
61537/2017 EQUIPE CRISTO QUE LIBERTA SETEMBRO  R$        58.869,30 
58349/2016 FUNDAÇÃO AMIGOS DE JOÃO BIDU SETEMBRO  R$          1.100,00 
61541/2017 FUNDAÇÃO AMIGOS DE JOÃO BIDU SETEMBRO  R$        24.805,50 
61543/2017 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$      160.600,70 
61547/2017 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$        82.126,00 
61547/2017 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$        88.030,00 
61547/2017 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$             500,00 
58427/2016 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$          7.288,95 
58414/2016 FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO SETEMBRO  R$          1.500,00 

61555/2017 INST.  DAS APÓST.  DO SAG. CORAÇÃO DE 
JESUS SETEMBRO  R$        19.920,00 

61550/2017 INST.  DAS APÓST.  DO SAG. CORAÇÃO DE 
JESUS SETEMBRO  R$        82.013,20 

61550/2017 INST.  DAS APÓST.  DO SAG. CORAÇÃO DE 
JESUS SETEMBRO  R$          5.840,00 
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61560/2017 INSTITUTO PROF. DE REAB SOCIAL 1 DE 
AGOSTO SETEMBRO  R$        17.256,00 

61565/2017 INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO SETEMBRO  R$        23.565,23 
61555/2017 LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS SETEMBRO  R$        19.920,00 
61571/2017 LEGIAO FEMININA BAURU SETEMBRO  R$        27.900,00 
61579/2018 LEGIAO MIRIM DE BAURU SETEMBRO  R$        45.105,00 
61581/2017 NUCLEO AMIZADE SETEMBRO  R$          6.875,00 
61589/2017 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA SETEMBRO  R$        40.724,00 
61584/2017 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA SETEMBRO  R$        34.169,25 
61591/2017 REDE DE ASSIST. SOCIO EDUC. CRISTA - RASC SETEMBRO  R$          9.200,00 

61593/2017 SOC. DE PROM. SOCIAL DO FISSURADO 
LABIO PA SETEMBRO  R$          3.282,00 

61595/2017 SORRI- BAURU SETEMBRO  R$        13.750,00 
61597/2017 SORRI- BAURU SETEMBRO  R$        93.964,20 
61599/2017 VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS SETEMBRO  R$        70.867,50 

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.

“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).

RESOLUÇÃO SEMMA Nº 01/2018
Sidnei Rodrigues, Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no Decreto Municipal nº 13.711/2018, em seu Anexo II – Normas Técnicas, 
artigo 26, parágrafo 3º, que atribui à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a definição das formas 
compensatórias para a taxa de permeabilidade exigida no licenciamento de imóveis urbanos,

RESOLVE:
Art. 1º   Será admitida a compensação da taxa de permeabilidade instituída pela Lei Municipal nº 

7.028/17 e regulamentada pelo Decreto nº 13.711/2018,  quando adotada, como medida 
compensatória, uma das alternativas a seguir:
I- Execução de calçada ecológica na(s) testada(s) do empreendimento, adotando-se, 
para o cálculo compensatório, a proporção 1 por 1 entre a área permeável a ser compensada 
e a área efetivamente permeável da calçada a ser executada;
II- Execução de calçada ecológica em área pública indicada pela SEMMA, quando for 
insuficiente ou inviável a adoção do inciso I, adotando-se, para o cálculo compensatório, a 
proporção 1 por 1 entre a área permeável a ser compensada e a área efetivamente permeável 
da calçada a ser construída pelo interessado pelo empreendimento;
III- Plantio de espécies arbóreas no passeio público, em locais determinados pela 
SEMMA, adotando-se, para o cálculo compensatório, a proporção de 3 árvores por m² 
de área permeável a ser compensada em passeios públicos, devendo o plantio obedecer o 
disposto nas diretrizes de arborização urbana municipal.

§ 1º  A calçada ecológica deverá seguir padrão instituído pelo Município, com faixas laterais 
permeáveis e arborização.

§ 2º  Quando não houver área indicada pela SEMMA para o plantio de espécies arbóreas, 
mediante manifestação expressa do Secretário Municipal do Meio Ambiente, será admitido, 
para o cálculo compensatório, a doação de mudas na proporção de 6 mudas por m², com 
tamanho mínimo de 2,00 m de altura.

§ 3º   Os edifícios multifamiliares que pretendam compensar a taxa de permeabilidade deverão, 
obrigatoriamente, dispor de sistema de detenção de águas pluviais com tempo de retardo 
mínimo de 20 minutos, com  o projeto aprovado pelas Secretarias Municipal de Planejamento 
e Obras. 

Art. 2º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 03 de setembro de 2018.

SIDNEI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

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: 58621/2018
INTERESSADO: Edson Ferreira dos Santos
ENDEREÇO: Rua Professor Mariano Rostey Junior, nº 2-31, PMB: 02/0822/07, Vila Serrão
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 55352/2018
INTERESSADA: Celina Eugenio
ENDEREÇO: Rua Henrique Claviso, nº 1-115, Jardim Eldorado
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore de espécie Não Identificada , localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 42884/2018
INTERESSADA: Ana Marilda Rodrigues



24 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 06 DE SETEMBRO DE 2.018

ENDEREÇO: Avenida Antonio Fortunato, nº 4-24, Pousada da Esperança
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à esquerda do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Poda de limpeza executada pela Secretaria.

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS
ADVERTÊNCIAS

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 ADVERTÊNCIA
MARINA PARENTE MOTTA LUIZ 22357/2018 110/18
MARINA PARENTE MOTTA LUIZ 45989/2018 111/18

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
José Araújo Costa – Desocupar área pública no prazo de cinco dias, a contar da data desta publicação.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.957/18 - PROCESSO Nº 65.697/17 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: TXT COMPUTER LTDA – EPP - OBJETO: O presente pregão eletrônico tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE FORNEÇA A QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE 350.000 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL) BILHETES (TIPO CARDS) PARA ENTRADA 
NO ZOOLÓGICO MUNICIPAL, ESTANDO AGREGADOS A ESTE FORNECIMENTO, A  “CESSÃO” DE 
TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELACIONADOS NO 
ANEXO I, MEMORIAL DESCRITIVO, do presente edital. - VALOR TOTAL: R$ 168.000,00 - PRAZO: 
24 meses – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/18 – PROPONENTES: 02 - ASSINATURA: 
24/07/18.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
Comunicamos o requerente (anônimo), que, conforme processo nº 44177/2017, o local sito à Rua Sebastião 
Aleixo da Silva, nº 5-7, Parque São Geraldo, Bauru/SP, foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, e também de 
acordo com vizinhos do estabelecimento, foi constatado que o mesmo encerrou atividades no local. Isto posto, 
acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das 
legislações municipais vigentes. 

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 669/18
Conforme solicitação feita no processo 43970/2018, informamos à Botare de Souza ADM LTDA ME, situada à 
Rua Padre João, nº 10-40, Santa Tereza, Bauru/SP, o deferimento do prazo de mais 30 (trinta) dias solicitado no 
processo acima citado, para apresentar o Certificado de Licenciamento Integrado mediante o cadastro em VRE, 
notificação nº 26960/2018, para a atividade de “Administração na área da saúde” desenvolvida, sob pena de 
INTERDIÇÃO e demais sanções administrativas cabíveis.
Sem mais para o momento.

COMUNICADO
Conforme solicitação feita no processo 56827/2018, informamos ao requerente (anônimo), que o local em 
questão foi fiscalizado pela Atividade Delegada e encontra-se licenciado. O mesmo foi notificado para atender 
leis específicas. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades 
serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMUNICADO
Referente processos 49647/2018, 58612/2018, sob ofício Lei 4444/99 n° 164/18, em cumprimento aos dispostos 
no Artigo 1º da Lei Municipal nº 4444/99 “A cada três anos, fica obrigatória a apresentação, pelos responsáveis 
pela construção de edifícios públicos ou privados com mais de três andares e, após a sua entrega, pelos seus 
administradores, de laudo técnico junto à municipalidade, sobre as condições de regularidade da edificação”, 
e conforme Decreto 9230/02, comunicamos aos administradores do Condomínio Edifício Residencial San 
Daniel, à Rua Edmundo Antunes, 2-57, Jd. Panorama, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente o LAUDO 
TÉCNICO DE REGULARIDADE.  Face ao exposto, informamos que caso não adote providências 
até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 4° “O não cumprimento do disposto nesta lei implicará 
na imposição de multa ao infrator de 1.000 UFIR’s (Unidades Fiscais de Referência), valor esse dobrado na 
reincidência e com a consequente interdição do prédio na segunda reincidência”. 

COMUNICADO
Referente processo 29982/2016, sob Ofício Nº 340/18, à Ferreira e Vaz Locação de Máquinas e Equipamentos 
Ltda ME, à Rua Fahed Abrão, 1-80, Vila Gimenes, comunicamos o deferimento do cancelamento da notificação 
18576/16, pois o projeto apresentado confere com o existente no local. 

COMUNICADO
Referente processo 61370/2017, sob Ofício Nº 135/18, à Valdenir Sanvezzo ME, à Rua José Ferreira Marques, 
6-50, Vila Universitária, comunicamos o deferimento do cancelamento da notificação 23187/17, conforme 
parecer do setor competente (o projeto apresentado confere com o existente no local). 

AUTO DE INFRAÇÃO 13230
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 15:00h., à Rua Araújo Leite, nº 17-
33, no bairro Centro, verificando que o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPUÃ, deveria providenciar o LAUDO 
TÉCNICO DE REGULARIDADE, devidamente concluído, conforme Lei 4444/99, do edifício em questão, não 
apresentou o mesmo, Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 4444/99, dando cumprimento ao artigo 4° 
da Lei 4444/99, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 3.769,00 (três mil setecentos 
e sessenta e nove reais). 

COMUNICADO
Referente processo 44726/2016, sob Ofício Nº 117/18, ao Sr. Ercio Moreno Junior, à Rua Walter Barreto 
Melchert, 2-121, Jd. Vânia Maria, comunicamos que mediante a denúncia protocolada, o local em questão foi 
vistoriado pela Divisão de Fiscalização, porém, o motivo da denúncia trata-se de situação da qual não temos uma 
legislação específica e, caso não haja um entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações poderão 
ser requeridos através do Poder Judiciário (Justiça Comum). 

COMUNICADO
Referente Edoc. 13734/2016, sob Ofício Nº 128/18, ao Get Office Empreendimentos Spe Ltda CNPJ: 
10.639.620/0001-29, Rua Gustavo Maciel, 31-03, Jd. Paulista, notificamos o responsável para que, no prazo 
de 10 (dez) dias, compareça à Secretaria do Planejamento, na Divisão de Aprovação de Projetos, localizada na 
Avenida Nuno de Assis, nº 14-60, para tratar de assunto referente ao “Comunique-se” do processo 27177/2013. 
Informamos que esta Secretaria funciona de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h.

COMUNICADO
Referente processo anônimo 50845/2018, solicitando vistoria à Rua Délio Hermes de Oliveira Coragem, 1-64, 
Núcleo Beija – Flor, cadastrado 4/1730/011, comunicamos que foram realizadas a vistoria e a orientação ao 
responsável quanto à regularização do passeio público. 

COMUNICADO
Referente processo e-doc anônimo 43187/2016, solicitando vistoria à Rua João Tavares Labão, 3-29, Jd. Vânia 
Maria, cadastrado 4/1059/015, comunicamos que foi realizada a vistoria, sendo o passeio público regular, 
possuindo 3 metros de largura, não comprometendo a faixa livre. 

COMUNICADO
Referente processo anônimo 57146/2018, solicitando vistoria à Rua Luis Bleriot, 3-59, Jd. Europa, cadastrado 
2/0464/009, comunicamos que foram realizadas a vistoria e a orientação ao responsável quanto à Lei 7028/17 e 
ao Decreto 13711/18, referente à regularização do imóvel. 

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 7028/17 – Nº 06/18, ao Sr. Fabio Machado Randi, à Rua Gabino de Souza, 2-62, 
Nuc. Hab. Beija-Flor, em cumprimento aos dispostos da Lei Municipal nº 7028/17, cap. XI, art. 52: “Deverá ser 
mantido no local da obra o documento que comprove o licenciamento da atividade edilícia em execução, sob 
pena da lavratura de auto de notificação e multa, nos termos da legislação pertinente.” e do Decreto 13711/18, 
artigo 2°: “Art. 2º Todas as edificações construídas em área urbana no Município de Bauru devem dispor de 
licença de construção, Parágrafo único. As edificações que não possuem licença de construção são classificadas 
como irregulares e devem ser objeto de procedimento de regularização junto ao Município, a ser promovido pelo 
proprietário ou possuidor, sob pena de autuação e interdição de atividade.”, bem como qualquer responsável 
legal, para que apresente o PROJETO APROVADO, de toda área construída, referente ao imóvel situado à RUA 
JOEL JOSÉ SINHORETTI, 1-0 L11 Q6 JD MARÍLIA, cadastro Municipal 4/3187/011. O não atendimento 
desta determinação explícita, implicará a aplicação da penalidade de multa, conforme referidas lei e decreto. 
(responsável não localizado).

COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos do Decreto 13711/18, anexo II, artigos 57, 58 e 59: Art. 57 É obrigatória a construção de 
muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha sido executado, 
pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: I - Mureta com altura mínima de 30 
cm; II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas técnicas de acessibilidade. Art. 
58 É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário repará-las quando necessário, 
colocando-as em estado de novas. Art. 59 As calçadas deverão acompanhar a declividade longitudinal das 
guias e ter uma inclinação transversal de 2% para escoamento de água”, informamos, sob Ofício Nº 342/18, 
E-doc 75331/2017, ao Sr. Gilberto Ferraz, Alameda das Papoulas, 349, Residencial Primavera, Piratininga / SP, 
bem como qualquer responsável legal, para que providencie a construção do passeio público, referente à RUA 
JOSÉ CARLOS MARIANO, 7-0 P/L I Q89, VILA INDUSTRIAL, cadastrado na P.M.B. 5/0822/021. O não 
atendimento desta determinação explícita, implicará a aplicação da penalidade de multa, conforme referidas lei 
e decreto. 

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretária de Planejamento, em  atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do  Artigo 11, §1º da Lei 6626 de 
18  de Fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A MENIN Engenharia Ltda e HMTOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em consonância com  
as atribuições que lhe conferem o Artigo 11, da Lei 6.626 de 18 de Fevereiro de 2015 do Município de Bauru, 
convida a comunidade em Geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município 
de Bauru e demais Autoridades Municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto 
de Vizinhança referente a construção de um conjunto de edifícios residenciais “RESIDENCIAL DRUMOND”, 
localizado na Avenida Maria Ranieri, Quart. 12, lado impar, Área 4/G, Parque das Andorinhas, Bauru / SP.  
A Audiência ocorrerá no dia 28 de Setembro de 2018, das 19:00 h às 21:30 h, na Igreja  Evangélica Gerando 
Adoradores, sito Rua Bernardino de Campos, nº 36-76, Parque Viaduto, Bauru/SP. O Estudo de Impacto de 
Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões públicas na SEPLAN de 
Bauru através do Processo de Aprovação nº 59.068/2017, Avenida Nuno de Assis, 14-60 no horário das 14:00 às 
16:30 e no site www.hmtower.com.br até o dia 01/10/2018.
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CONVITE
Audiência Pública

A Secretaria de Planejamento convida a comunidade bauruense para participar da Audiência Pública para 
apresentação do projeto de implantação das Marginais da Rodovia Marechal Rondon, SP 300.
O projeto será apresentado pela Concessionária Via Rondon, autora e responsável por sua execução, conforme 
Contrato de Concessão firmado com o Governo do Estado de São Paulo. 
A audiência foi solicitada pelo Município à Concessionária com a finalidade de dar ampla divulgação à proposta 
de intervenção e esclarecer dúvidas quanto ao projeto rodoviário e quanto à programação das obras. 
A audiência ocorrerá: 
Dia: 11/09/2018 - Terça-feira 
Horário: 19h
Local: Prefeitura Municipal de Bauru - Auditório do Gabinete. 
Endereço: Praça das Cerejeiras.  

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE A SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 31/08/2018 a 05/09/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
46707/2018 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
42194/2018 SERVIMED COMERCIAL LTDA 
45848/2018 MARIN & ZANON LTDA - ME
22705/2018 SIN – SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A.
48767/2018 G.M.G. PAULA - ME
43073/2018 XAVIER & EUGENIO – DROGARIA LTDA - ME
46652/2018 VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
48057/2018 M.C.X. DE OLIVEIRA - ME
24983/2018 NEILA MAIA CAMARGO SOUZA BAURU - ME

47145/2018 HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA 

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA POR 
RECUSA DE ASSINATURA
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

33211/2018 BEE COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE COSMÉTICOS EIRELI - EPP 1215/E-1

33216/2018 BEE COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE COSMÉTICOS EIRELI - EPP 1217/E-1

33209/2018 BEE COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE COSMÉTICOS EIRELI - EPP 1216/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE INTERDIÇÃO DEFINITIVA
 PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
41940/2017 ANTONIO PAIS LOPES 2887017187 3063/C-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PROCESSO 37009/2017
INTERESSADO SPLOG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
REQUERENTE FERNANDO CESAR RIGO
CPF 067.021.619-48
CRF/SP 91855

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PROCESSO 70307/2011
INTERESSADO INTERMEDICAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
REQUERENTE JORDI ROVERO DOS SANTOS 
CPF 398.807.608-24
CRBIO 113727/01-P

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PROCESSO 60352/2018

INTERESSADO BIO-BIOMEDICAL DISTRIBUID. DE PRODUTOS MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS  LTDA 

REQUERENTE ROSELAINE DOS SANTOS PINTO MARQUES
CPF 271.054.508-00
CRF/SP 88205

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:
1– Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e Decretos 
Municipais nº 11509/2011
PORTARIA SMS Nº 221/2018 - PMP 2010/2013

EDOC Matrícula Classe A partir da data:
45193/18 21456 B-17 para B-18 01/11/16

PORTARIA SMS Nº 222/2018 - PMP 2010/2013
EDOC Matricula Classe A partir da data:

48663/18 15518 B-20 para B-21 01/11/16
57495/18 24554 B-15 para B-16 01/11/16

PORTARIA SMS Nº 224/2018 (PMP) RETIFICAÇÃO
Port Matricula Retifica a onde se lê leia-se

224/18 15518 Portaria  85/15 da classe B-21 para B-22 da classe B-19 para B-20

2-Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), regulamentada pela Lei Municipal 
5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011

PORTARIA SMS Nº 223/2018 (PQPE) RETIFICAÇÃO
Port Matricula Retifica a onde se lê leia-se

223/18 15518 Portaria 137/12 Da classe C-21 para B-21 Da classe C-19 para B-19
considerando a informação contida no edoc 48675/18 quanto ao erro no enquadramento na época da 
implantação do PCCS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado das análises dos requerimentos para a concessão de Progressão por Mérito Profissional 
(PMP) , Progressão por Qualificação Profissional (PQP) e Promoção por Qualificação Profissional por 
Escolaridade (PQPE) regulamentados pela Lei Municipal 5950/2010 e Decreto Municipal nº 11509/2011, que 
foram INDEFERIDOS

MAT E-DOC SITUAÇÃO MOTIVO

23700 55761/18 Indeferido
(PMP)

Não se enquadrar no artigo 15º da Lei 5950/2010 combinado 
com o artigo 4º do Decreto 11509/2011

Informamos que o (s) requerimento(s) de progressão na carreira que foram indeferidos serão encaminhados 
ao(s) servidor(es) interessado(s), detalhando o motivo do indeferimento. Ressaltamos que, de acordo com a 
legislação, o(a) servidor(a) que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional, 
(CDF) , poderá, justificadamente, apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15(quinze) dias, contados a 
partir da ciência do mesmo.

MESA SETORIAL DA SAÚDE
ALTERAÇÃO DATA REUNIÃO ORDINÁRIA

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas atribuições legais, 
CONVOCA os membros TITULARES da Mesa Setorial da Saúde para reunião ordinária do dia 28 de agosto 
de 2018 (terça-feira) PARA o dia 11 de setembro de 2018 (terça-feira) ás 8:00 horas , na sala de reuniões da 
sede da Secretaria Municipal de Saúde.
Segue abaixo a relação dos membros:

CANDIDATOS TITULARES ELEITOS
1 Berenice de Souza DUUPA / UPA Geisel
2 Claudinei Rodrigues DA / Frota
3 Denise Carneiro Ferreira Rios DUUPA/UPA Mary Dota
4 Eide Ferreria Lima Abreu DUUPA / UPA Bela Vista
5 Eliana Marcela Batista da Silva DUUPA / UPA Geisel
6 Franciele Castilho DUA / DNS / UBS Independência
7 Ivone Maria da Silvas Souza DSC/DVA/ Seção de Meio Ambiente
8 José Eduardo Xavier DUA / DNS / UBS Parque Vista Alegre
9 Katia Cristina Keine DUA / DUR / CEO
10 Melissa Lamônica UAF Geisel
11 Norton Ribeiro DUA / DNS / UBS Geisel
12 Ricardo Bertolli de Souza DUUPA / PSMC

13
Rosane Ap T Seabra Prudente
em substituição a titular
Cassia Marques da Rocha Hoelz

DUA/DSM/CAPS

CANDIDATOS TITULARES INDICADOS
1 ANA MARIA CARVALHO GS/FUNDO
2 BEATRIZ RABELLO GOBBO - EXECUTIVA GS/DGTES
3 EZEQUIEL APARECIDO DOS SANTOS DSC/DVE
4 FRANCIELE EDILAINE E. DA SILVA- 

EXECUTIVA GS/ASSESSORIA
5 GABRIEL H PRIMOLAN DUUPA/SAMU
6 GIEDRI CRISTINA B SANCHEZ GS/DGTES
7 KELLY CRISTINA REGANGNAN DUA/DNS
8 MARCELA DA SILVA S. CAMARGO GS/DGTES
9 MÁRCIA ARAUJO DOS REIS OLIVEIRA DUA/DUR
10 MARCO A. DE CAMPOS MOREIRA DUUPA/PSC
11 PATRICIA IOLANDA ANTUNES DUA/DUSF
12 ROSSANA F. MARTINS DUUPA
13 SUELI ALVES DE LIMA DPAC/DCI

Conforme previsto no Artigo 18º do Regimento da MSS, em especial nos incisos citados abaixo ficam cientes 
que:
II. Os membros TITULARES da MSS serão convocados para as reuniões, sendo estes liberados das atividades 
funcionais quando no horário de trabalho.
III. Em caso de impedimento da participação, o membro titular deverá justificar sua ausência junto à 
Secretaria Executiva oficialmente e comunicar seu suplente em tempo hábil para que o mesmo assuma a 
titularidade na reunião.
IV. Os suplentes poderão participar a qualquer tempo das reuniões com direito a voz, não tendo direito a banco 
de horas e/ou dispensa das atividades funcionais quando seu titular estiver presente nas reuniões, nem decisões.
ATENÇÃO : já está dísponível na intranet na área da saúde os documentos da mesa setorial (quadro com a 
relação dos substitutos titulares , cronograma das reuniões) , poderá acessar   através do link  www.bauru.sp.gov.
br/saude/mesa_setorial.aspx   
CONTATO : mesasetorialsaude@bauru.sp.gov.br

Dr. José Eduardo Fogolin Passos
Secretário Municipal de Saúde

Presidente da MSS
Portaria 07/18
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DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE INTERESSE 
À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 04/09/2018 A 05/09/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
33883/2017 JUCILEI PAPOTI DE OLIVEIRA
11617/2018 DANIELE CREPALDI RIBEIRO
33464/2017 VANESKA BAPTISTA HORTOLAN
34203/2016 ALEXSANDRA GALDINO NUNES
10198/2017 CLINICA ODONTOLOGICA SEM LIMITES LTDA
44748/2016 ANA HELENA GALVÃO COSTA DIAS
42202/2017 INSTITUTO OFTALMOLOGICO KUKUO YANAGUIHARA LTDA
7657/2017 C.T.O CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA
69139/2017 FERNANDA RAQUEL CANTELMO LUZ
59737/2017 JULIANE WAIDEMAM
34313/2018 LILIAN REGINA ALMENDO BAURU ME
19239/2017 PMB- SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA
46113/2017 CAMILA BORTOLIERO VENTRICE
61771/2017 MARCELA FLORES BRAGA
58880/2017 VIVIANE CRISTINA VERATTI ALCANTARA
36843/2016 CARMEN LYGIA ANTUNES BORO
41851/2017 FREITAS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
36836/2016 AUDIODONTO ASSISTÊNCIA E AUDITORIA ODONTOLÓGICA LTDA
38115/2017 RODRIGO PINHEIRO CUNHA
52115/2015 ROSANA APARECIDA PEREIRA
47896/2017 ANA ELIZA AKASHI
45103/2017 GLÁUCIA NANAMI OKAMOTO
16708/2018 CLONAL-MEDICINA, TRANSPORTE E CRIOPRESERVAÇÃO LTDA EPP
4019/2018 EDUARDO ROLO DUARTE
53936/2017 LUIZ CARLOS REGINA CARDOSO JUNIOR
63190/2017 LUIZ CARLOS GARCIA JOAQUIM
25979/2017 CARINA CATARINA FAZZOLARI
63079/2017 RODRIGO VANNINI
55773/2016 MOTOMI SHIROTA
62265/2014 ROSANA MODESTO DA CUNHA BUSCH
26383/2017 ELAINE PINHEIRO CHAGAS
4578/2018 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DE BAURU LTDA
66252/2017 DANIEL ROCCO KIRCHNER
20891/2016 HALINE FARHA CABETE TARTARI
49220/2017 BERNARDI E CIA ODONTOLÓGICA LTDA

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO        N°/SÉRIE
53647/2018 FREITAS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP 2088/E-1

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCESSO INTERESSADO        N°/SÉRIE
47089/2018 CRECHE FONTES DAS AGUAS VIVAS 001617/F-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA :
PROCESSO 11699/2018
INTERESSADO ANA CLAUDIA PIRES
REQUERENTE ANA CLAUDIA PIRES
CPF 293.764.208-02
CRO/SP 99.565

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTO:
PROCESSO 49392/2014
INTERESSADO CLINICA DENTISTA DO POVO LTDA EPP
CEVS DO EQUIP. 350600301-863-003293-1-2 E 350600301-863-003291-1-8
REQUERENTE ANGELICA ROMANO TOQUETÃO ANGELO
CPF 217.624.018-94
CRO/SP SP-82234

ASSUNÇÃO DE CO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTO:
PROCESSO 49392/2014
INTERESSADO CLINICA DENTISTA DO POVO LTDA EPP
CEVS DO EQUIP. 350600301-863-003293-1-2 E 350600301-863-003291-1-8
REQUERENTE ANDRÉ LUIZ RUDINI DE FIGUEIREDO
CPF 048.491.051-57
CRO/SP SP-120920
REQUERENTE ANA CAROLINA DE SOUZA
CPF 099.696.426-69
CRO/SP SP-111321

EXTRATOS
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

CONTRATO Nº 8.934/18 - PROCESSO Nº 4.437/18 - LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADOR: 
CARLOS AUGUSTO PONCE DO AMARAL - OBJETO: O presente contrato tem como objeto a locação do 
imóvel situado na Rua Gerson França, nº 9-1, Centro, nesta cidade de Bauru, de propriedade do LOCADOR. A 
finalidade da presente locação será para uso de atividade NÃO RESIDENCIAL, visando para abrigar a Seção 
Técnica de Imunização do Departamento de Saúde Coletiva – Secretaria Municipal de Saúde. – VALOR TOTAL: 
R$ 39.600,00 – PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso X, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 - ASSINATURA: 10/07/18.

CONTRATO Nº 8.950/18 - PROCESSO Nº 32.475/17 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 32.475/17, a fornecer 
ao CONTRATANTE 01 (UMA) TELA PARA PROJEÇÃO RETRATIL 150 x 150 NARDELLI/9NR-001, 
melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 206/17, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo - VALOR TOTAL: R$ 350,00 – PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO SMS Nº 145/17 – PROPONENTES: 20 - ASSINATURA: 18/07/18.

Seção III
Editais

AVISOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 462/2018 – Processo nº 18.094/2018 
– Modalidade: Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços – Interessada: Secretaria Municipal da 
Educação e Bem Estar Social. COMPROMISSÁRIA: CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - Conforme 
justificativa nos autos (fl. 363), as partes resolvem modificar o preâmbulo da Ata original para fazer constar o 
número correto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2018. O presente aditivo tem vigência a partir de 28 de 
agosto de 2018. ASSINATURA: 28/08/2018. Bauru, 05/09/2018 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. Substituto 
da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital n.º 169/16 - Processo n.º 64.751/15 – Modalidade: 
Concorrência Pública nº 003/16 - Regime de Empreitada Por Preço Global – Tipo: Menor Preço global – Objeto: 
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO TÉRREO COM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS URBANIZADOS 
PADRÃO DO FDE, PARA ABRIGAR CRECHE E ESCOLA INFANTIL, COM ÁREA TOTAL 
CONSTRUÍDA DE 813,78 M² NO CONJUNTO HABITACIONAL MARY DOTA, RUA ALBERTO 
PAULOVICH, S/Nº, QTº 02, SETOR E, QD. 2.059 – Z. NORTE - Convênio PAEM/Educação Infantil /2014 
– Município de Bauru - UE: CRECHE CJ. HAB. MARY DOTA (LICITAÇÃO) - CÓDIGO FDE: 12.01.814  
- PI N.º 2013/00474 PROCESSO N.º 04025/2013 - SE. Interessada: Secretaria da Educação. Notificamos aos 
interessados que o objeto foi devidamente adjudicado pelo Sr. Prefeito Municipal, em 03/09/2018, à licitante 
PANICO MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME, no valor global de R$ 1.897.039,51. Bauru, 05/09/2018 
– Rodrigo Gutierrez Boicenco – Dir. Substituto da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Processo: 47.957/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 267/2018 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO de coleta, transporte, descontaminação (tratamento) e disposição ambientalmente adequada de 
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), dos grupos “A”, “B” e “E”Abertura da Sessão dia 29/08/2018 às 09h.
Assunto: Impugnação do edital.
Impugnante: AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI-ME
Após análise, o pregoeiro resolveu ACATAR PARCIALMENTE o pedido da empresa, suspendendo o edital para 
correção. A Impugnação e a Decisão na íntegra encontram-se a disposição na Divisão de Compras e Licitações.
Divisão de Compras e Licitações, 05/09/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 55.993/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 302/2018 – Sistema de Registro de Preço – por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual estimada anual de eletrodomésticos  
para o Município. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 24/09/2018 às 8h - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 24/09/2018 às 8h. Início da Disputa de Preços dia 24/09/2018 às 11h – Pregoeiro: Victor Gustavo 
Boronelli Schiaveto. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, 
Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.
bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID 734787.
Divisão de Compras, 05/09/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 47.957/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 325/2018 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO de coleta, transporte, descontaminação (tratamento) e disposição ambientalmente adequada de 
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Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), dos grupos “A”, “B” e “E”. A Data do Recebimento das Propostas será 
até dia 21/09/2018 às 9 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 21/09/2018 às 9 h. – Pregoeiro: Victor Gustavo 
Boronelli Schiaveto. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, 
Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.
bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002018OC00087, onde se realizará a 
sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 05/09/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.
 
Ata de Registro de Preços – Processo: 46.731/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 248/2018 – 
Sistema de Registro de Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por lote – Objeto: Aquisição 
estimada anual de: 172 (cento e setenta e duas) máscaras laríngeas, 30 (trinta) tesouras para resgate, 100 (cem) 
aspiradores tipo venturi e 100 (cem) sistemas para acesso intraósseo - Proponentes num total de 27 empresas 
interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 
31/08/2018 - Contratada:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA (RP 499/2018)
Bauru, 05/09/2018 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Processo: 46.601/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 247/2018 
– Sistema de Registro de Preço – AMPLA DISPUTA E COTA RESERVADA – por meio da INTERNET 
– Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de sacolas plásticas para medicamentos a 
serem distribuídos pelo Município e bobinas de filme plástico tipo strech- Proponentes num total de 6 empresas 
interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 
03/09/2018 - Contratadas:
PLASTCOSMO COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA – ME(ATA DE RP N° 483/2018).
VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP(ATA DE RP N° 484/2018).
Bauru, 05/09/2018 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 51.632/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 281/2018 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual estimada de: 15(quinze) 
eletrocardiógrafos, 10 (dez) monitores multiparamétricos, 05 (cinco) desfibriladores, 09 (nove) negatoscópios, 
180 (cento e oitenta) esfigmomanômetros e 130 (cento e trinta) estetoscópios para o município. Data de abertura 
prevista para 13/09/2018 às 10 horas. 
Fica o processo suspenso, para que sejam feitas adequações no edital.
Divisão de Compras, 05/09/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2018 - PROCESSO Nº 17.258/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP – Interessada: 
Todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito, cujas especificações estão indicadas nos anexos I e IV 
do Processo Administrativo nº 17.258/2018, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao processo.
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE FREIO, 
ADITIVOS PARA RADIADOR, GRAXA E ARLA 32 - COTA RESERVADA.

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA
VALOR 

UNITÁRIO 
R$

01 260 LTS Óleo para Transmissão Automática 
ATF Tipo A Sulfixo A (Galão 20 Lts ) PACKBLEND 10,07

02 160 LTS Óleo para Transmissão SAE 90 API GL 
5.                (Galão 20 Lts) PACKBLEND 8,31

03 380 LTS

Fluído Específico para Sistemas 
Hidráulicos de Transmissões, 
Redutores Finais e Freios Hidráulicos 
de Máquinas de Terraplenagem e 
Tratores, SAE 20 W 30 , que atenda 
às especificações CASE MS 1209, 
CATERPILLAR TO-2, e ALLISON 
C-3.             (Galão 20 Lts)

BR 11,35

04 100 LTS

Óleo para Transmissões com 
Características EP (Extrema Pressão) 
para Caixas de Câmbio, Diferenciais 
com Engrenagens Hipoides, Redutores 
Finais, Caixas de Comando e 
Engrenagem em Geral de Tratores, 
Máquinas Agrícolas e Equipamentos de 
Terraplenagem, SAE 80 W 90 API GL 
5.              (Galão 20 Lts)

PACKBLEND 8,31

05 680 LTS Óleo Hidráulico AW 68. (Galão 20 Lts) PACKBLEND 6,99

06 100 LTS

Óleo para transmissões com 
características EP (Extrema Pressão) 
para caixas de câmbio, diferenciais com 
engrenagens hipoides, redutores finais, 
caixas de comando e engrenagem em 
geral de tratores, máquinas agrícolas e 
equipamentos de terraplenagem, SAE 
85 W 140 API GL 5. (Galão 20 Lts)

PACKBLEND 8,31

07 1.000 LTS Óleo Lubrificante SAE 15 W 40 API CI 
4/SJ.  (Tambor 200 Lts) PACKBLEND 8,31

08 600 LTS

Óleo Lubrificante Sintético para 
Motores á Gasolina, Etanol, Flex e 
Diesel Rápido, SAE 5 W 30 API SL ou 
Superior, que atenda à especificação 
ACEA C4. (Tambor 200 Lts)

TOTAL 
LUBRIFICANTE 18,58

09 340 KG
Graxa á Base de Sabão de Lítio, 
Grau NLGI 2, contendo Bissufeto de 
Molibdênio. (Tambor 170Kg)

PETRONAS 25,96

10 60 LTS

Aditivo para Radiador Pronto para Uso, 
para motores á Gasolina, Etanol, Flex 
e Diesel, à Base de Monoetilenoglicol. 
(Galão 20 Lts)

BR 11,35

11 8 LTS Óleo Mineral para Compressores de Ar, 
AW 150 (Frasco de 1 Lt) CHIAPERINI 25,96

12 8 LTS

Fluido Mineral Brake LHM, específico 
para sistemas Hidráulicos de Freios, 
Embreagens de Tratores e Máquinas 
de Terraplenagem, que atenda às 
especificações ISO 7308 e NH 610A. 
(Frasco de 1 Lt)

PETRONAS 59,00

13 34 FR Fluido de Freio DOT 4. (Frasco 500 ml) BR 7,13

14 34 FR Fluido de Freio DOT 3. ( Frasco 500 
ml) BR 10,13

15 34 LTS

Óleo para Câmbio Sintético de Extrema 
Pressão para Caixas de Câmbio 
Manuais, SAE 75 W 80 TRX, que 
atenda as especificações da montadora 
Renault.                  ( Frasco 1 Lt)

TOTAL 
LUBRIFICANTE 25,96

16 500 LTS Aditivo Arla 32. (Galão de 20 Lts) FERTIBOM 3,36

17 68 LTS
Óleo Lubrificante para Motores à 
Combustão SAE 20 W 50 API SL ( 
Frasco de 01 Lts )

PACKBLEND 7,83

LOTE 02 – AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE FREIO, 
ADITIVOS PARA RADIADOR, GRAXA E ARLA 32 - COTA PRINCIPAL. 

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 1.240 LTS Óleo para Transmissão Automática 
ATF Tipo A Sulfixo A (Galão 20 Lts ) PACKBLEND 10,07

02 840 LTS Óleo para Transmissão SAE 90 API GL 
5.                (Galão 20 Lts) PACKBLEND 8,31

03 1.820 LTS

Fluído Específico para Sistemas 
Hidráulicos de Transmissões, 
Redutores Finais e Freios Hidráulicos 
de Máquinas de Terraplenagem e 
Tratores, SAE 20 W 30 , que atenda 
às especificações CASE MS 1209, 
CATERPILLAR TO-2, e ALLISON 
C-3.             (Galão 20 Lts)

BR 11,35

04 500 LTS

Óleo para Transmissões com 
Características EP (Extrema Pressão) 
para Caixas de Câmbio, Diferenciais 
com Engrenagens Hipoides, Redutores 
Finais, Caixas de Comando e 
Engrenagem em Geral de Tratores, 
Máquinas Agrícolas e Equipamentos de 
Terraplenagem, SAE 80 W 90 API GL 
5.              (Galão 20 Lts)

PACKBLEND 8,31

05 3.320 LTS Óleo Hidráulico AW 68. (Galão 20 Lts) PACKBLEND 6,99

06 500 LTS

Óleo para transmissões com 
características EP (Extrema Pressão) 
para caixas de câmbio, diferenciais com 
engrenagens hipoides, redutores finais, 
caixas de comando e engrenagem em 
geral de tratores, máquinas agrícolas e 
equipamentos de terraplenagem, SAE 
85 W 140 API GL 5. (Galão 20 Lts)

PACKBLEND 8,31

07 6.000 LTS Óleo Lubrificante SAE 15 W 40 API CI 
4/SJ.  (Tambor 200 Lts) PACKBLEND 8,31

08 2.400 LTS

Óleo Lubrificante Sintético para 
Motores á Gasolina, Etanol, Flex e 
Diesel Rápido, SAE 5 W 30 API SL ou 
Superior , que atenda à especificação 
ACEA C4. (Tambor 200 Lts)

TOTAL 
LUBRIFICANTE 18,58

09 1.360 KG
Graxa á Base de Sabão de Lítio, 
Grau NLGI 2, contendo Bissufeto de 
Molibdênio. (Tambor 170Kg)

 PETRONAS 25,96

10 340 LTS

Aditivo para Radiador Pronto para Uso, 
para motores á Gasolina, Etanol, Flex 
e Diesel, à Base de Monoetilenoglicol. 
(Galão 20 Lts)

BR 11,35
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11 42 LTS Óleo Mineral para Compressores de Ar, 
AW 150 (Frasco de 1 Lt) CHIAPERINI 25,96

12 42 LTS

Fluido Mineral Brake LHM, específico 
para sistemas Hidráulicos de Freios, 
Embreagens de Tratores e Máquinas 
de Terraplenagem, que atenda às 
especificações ISO 7308 e NH 610A. 
(Frasco de 1 Lt)

PETRONAS 59,00

13 166 FR Fluido de Freio DOT 4. (Frasco 500 ml) BR 7,13
14 166 FR Fluido de Freio DOT 3. (Frasco 500 ml) BR 10,13

15 166 LTS

Óleo para Câmbio Sintético de Extrema 
Pressão para Caixas de Câmbio 
Manuais, SAE 75 W 80 TRX, que 
atenda as especificações da montadora 
Renault.                  ( Frasco 1 Lt)

TOTAL 
LUBRIFICANTE 25,96

16 2.500 LTS Aditivo Arla 32. (Galão de 20 Lts) FERTIBOM 3,36

17 332 LTS
Óleo Lubrificante para Motores à 
Combustão SAE 20 W 50 API SL 
(Frasco de 01 Lts )

PACKBLEND 7,83

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2018 – ASSINATURA: 22/08/2018 – 
VALIDADE: 21/08/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2018 - PROCESSO Nº 19.596/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
EIRELI - ME – Interessada: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento do Corpo 
de Bombeiros, Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 
de Bauru - Emdurb, cujas especificações estão indicadas nos anexos I, IV e XI do Processo Administrativo nº 
19.596/2018, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada 
ao processo.
LOTE 01 – COTA RESERVADA – PAPEL HIGIÊNICO. 

ITEM QTD. UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

01 41.680 ROLO

Papel higiênico 100% celulose virgem, macio, 
neutro, branco, c/ picote, folhas Duplas, rolo 
contendo no mínimo 10cm X 30m. (emb. com 
4 rolos). 

Delicate 0,98

02 889 ROLO

Papel higiênico p/ dispensador, folha simples, 
100% celulose virgem, macio, branco, rolo 
contendo no mínimo 10cm x 300m. (emb. 
com 8 rolos). 

Alveflor 4,85

03 496 ROLO

Papel higiênico p/ dispensador, folha simples, 
100% celulose virgem, macio, branco, rolo 
contendo no mínimo 10cm x 600m. (emb. 
com 8 rolos). 

Alveflor 9,68

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2018 – ASSINATURA: 10/08/2018 – 
VALIDADE: 09/08/2019.

ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 28/08/18.
ONDE SE LÊ: NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 263/18 – Processo 
nº 12.782/18 – Modalidade: Pregão Presencial nº 010/18 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE NORMAS REGULAMENTADORAS NR 10 (RECICLAGEM), NR12, NR 
20 E NR 35 – Interessada: Secretaria de Obras. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado 
que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada pela Pregoeira em 21/08/18 e Homologada 
pelo Sr. Secretário de Obras em 24/08/18 conforme segue:
LOTE 01 – CURSO DE RECICLAGEM DA NR 10
Empresa: PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI 
LEIA-SE: NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 263/18 – Processo nº 
12.782/18 – Modalidade: Pregão Presencial nº 010/18 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE NORMAS REGULAMENTADORAS NR 10 (RECICLAGEM), NR12, NR 
20 E NR 35 – Interessada: Secretaria de Obras. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado 
que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada pela Pregoeira em 21/08/18 e Homologada 
pelo Sr. Secretário de Obras em 24/08/18 conforme segue:
LOTE 01 – CURSO DE RECICLAGEM DA NR 10
Empresa: JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
EIRELI
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 355/2018 - Processo nº 29.291/2015 - 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 280/2018 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) - AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO 
DE SISTEMA DE ALARME COM CÂMARAS E MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA 
OS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO ANEXO 
I – Interessadas: Secretarias Municipais da Administração, Meio Ambiente, Saúde, Economia e Finanças, Cultura, 
Educação, Negócios Jurídicos, Obras, Planejamento, Agricultura, Administrações Regionais, Bem Estar Social, 
Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer e Gabinete do Prefeito. Data do Recebimento das propostas: 
até às 9h00 do dia 26/09/18. Abertura da Sessão: 26/09/18 às 9h00. Informações e edital na Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2. 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.bec.sp.gov.br - OFERTA 
DE COMPRA: 820900801002018OC00085, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados. 
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 373/2018 – Processo nº 40.925/ 2018 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 294/2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUTAR OFICINAS DE 
MARCHETARIA, SENDO: 30 (TRINTA) PINCÉIS; 60 (SESSENTA) LIXAS; 10 (DEZ) BASES PARA 
CORTE; 30 (TRINTA) ESTILETES PROFISSIONAIS E 30 (TRINTA) ESCALAS EM AÇO INOX. 
Interessado: Gabinete do Prefeito. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 25/09/18. Abertura 
da Sessão: 9h do dia 25/09/18. 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) 3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002018OC00084 onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 380/2018 – Processo nº 15.176/2018 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 300/2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME EPP – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE 
GRAVAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE PARA USO EM REDES SOCIAIS. Interessado: 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento  – Convênio Federal  ( Contrato de Repasse nº 821698/2015/ANA/
CAIXA – Processo nº 2585.1026255-61/2015. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 21/09/18. 
Abertura da Sessão: 9h do dia 21/09/18. 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) 3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no 
site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002018OC00086 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 405/18 – Processo nº 31.726/18 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 323/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA PARTICIPAÇÃO – Objeto: 
AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS E FIOS/LINHAS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO PARA COSTURA, 
SENDO: 30 TESOURAS; 72 CONES DE LINHA E 72 DE FIO; DIVERSOS TIPOS DE AGULHAS (TOTAL 
80); 01 BOBINA PLÁSTICA; 01 BOBINA METAL; 20 CAIXAS DE BOBINA; 10 RÉGUAS DE METAL; 
DIVERSOS TIPOS DE ZÍPER (TOTAL 112); 11 ELÁSTICOS; 02 ALICATE DE PIQUE; 04 MATRIZ 
BOMBÊ; 02 MATRIZ PARA BOTÃO, 02 BOTÕES; 05 KITS DE RÉGUA, 05 FURADOR; 04 BOBINAS 
PARA PAPEL, 152 COLCHETES; 03 BOTÕES DE CAMISA, 04 GIZ, 01 ENTRETELA, 05 SILICONE, 
50 LÁPIS GRAFITE; 05 CALÇADOR DE ZÍPER; 15 ABRIDOR DE CASA; 20 ALFINETE SIMPLES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL – Interessado: Gabinete do 
Prefeito – CONVÊNIO SEBES. Data do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 24/09/18. Abertura da 
Sessão: 09h do dia 24/09/18. 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.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002018OC00083 onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 392/18 - Processo n.º 34.352/2018 – 
Modalidade: Convite nº 016/18 – Tipo Menor Preço Global – LICITAÇÃO DIFERENCIADA NO MODO 
EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME, MEI E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
27m² DE DIVISÓRIA DRYWALL COM 01 PORTA EUCATEX – Interessado: Gabinete. Para ser admitida 
ao presente Convite, deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 09h 
do dia 20/09/2018, os envelopes a que se refere a cláusula sétima do Edital. Informações e o edital poderão ser 
obtidos até o dia 19/09/2018 no endereço acima ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação 
do presente. 
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Edital nº 351/18 - Processo n.º 45.069/18 – Modalidade: Convite nº 
014/2018 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA GERAL DE 
POLTRONAS DA MARCA GIROFLEX INCLUINDO TROCA DE BUCHAS POLIACETAL, LIMPEZA 
E LUBRIFICAÇÃO DE MECANISMOS DE REBATIMENTO, REMANEJAMENTO DE POLTRONAS, 
COLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ESPUMA, TROCA DE ASSENTO E REVISÃO NO CONTRA ENCOSTO 
E CONTRA ASSENTO   - Interessado: Secretaria Municipal de Cultura. A Comissão Permanente de Licitação 
analisando os documentos apresentados pela empresa decide: INABILITAR as empresas:  EXXE COMÉRCIO 
E   REFORMA DE MÓVEIS EIRELI EPP, por não apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme 
exigência do subitem 6.2.1.4 alínea “a” e, Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, conforme exigência do 
subitem 6.2.1.2 alíneas “b” do edital;  ADRIANE SANTOS ASCENÇÃO ME, por apresentar documentos 
sem autenticação Certificado de Registro Cadastral e, Declaração de Enquadramento em desconformidade com 
subitem 6.5 do edital e  JULIANA REGINA DA SILVA 34717821840, por apresentar os Atestados de Capacidade 
Técnica sem autenticação contrariando o subitem 6.5 do edital; não apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Relativos a Créditos Federais subitem 6.2.1.2 alíneas “c” do edital. Abre-se prazo de 03(três) dias úteis, nos 
termos do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Federal n. º 8666/93 e subitem 10.1.2.2; do edital nº 351/18, para 
apresentação de nova documentação, escoimada das causas que ensejaram as suas inabilitações.
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Edital nº 296/2018 - Processo n.º 44.900/2018 -  Modalidade:  
Concorrência Pública nº 017/2018 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE 100.673,32 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 11.235,41 M² DE FRESAGEM 
E 106,72 METROS DE CANALETAS A SER EXECUTADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 
DE BAURU, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E 
TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 
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CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETO PERTENCENTE AO CONVENIO Nº ERPLAN FIRMADO 
COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO 
DO GOVERNO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE BAURU - Interessado: Secretaria Municipal 
de Obras. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, analisando os documentos apresentados no 
processo em epígrafe e o parecer técnico da Arq. Pérola Mota Zanotto da Secretaria Municipal de Obras e membro 
suplente da Comissão, anexo à fls. 986/995, RESOLVE: HABILITAR as empresas: CGS CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA, FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA, NOROMIX CONCRETO LTDA, PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 
EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, OCPAV 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI – EPP e MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, 
por comprovarem a capacidade técnica operacional da empresa e do profissional, conforme determina no 
subitem 6.1.3 – Qualificação Técnica, do Edital 296/2018. 
Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 378/18 – Processo nº 19.149/18 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 299/18 – Tipo Menor Preço Por Lote – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME 
E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 12º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS, 
SENDO: 01(UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO; 01 (UMA) SERRA TICO-TICO; 01(UMA) SERRA 
MÁRMORE; 01(UMA) SERRA CIRCULAR; 01(UMA) ESMERILHADEIRA ANGULAR; 01(UMA) 
LIXADEIRA ORBITAL; 01(UM) MARTELETE ELETROPNEUMÁTICO; 01(UMA) FURADEIRA 
DE IMPACTO; 01(UMA) PLAINA ELÉTRICA; 01(UM) LASER DE LINHA; 01(UM) MEDIDOR DE 
DISTÂNCIAS; 01(UM) JOGO DE PEÇAS PARA PARAFUSADEIRA; 02(DUAS) TALHADEIRAS; 
01(UM) PONTEIRO E 01 (UM) MOTO ESMERIL – Interessado: Corpo de Bombeiros. Notificamos aos 
interessados no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação, pois o certame resultou 
FRACASSADO.
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Junior– Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - Edital nº 493/17 – Processo nº 53.260/17 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 352/17 – Do Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DEMAIS 
PRODUTOS NECESSÁRIOS, EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PELO O SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Diversas Secretarias Municipais e FUNPREV. O Senhor Prefeito 
Municipal, considerando justificativa apresentada pelo Departamento de Apoio Operacional da Secretaria de 
Obras, decide pelo CANCELAMENTO do certame, de acordo com o art. 49, parágrafo terceiro da Lei Federal 
nº 8.666/93 e a Súmula 473 do STF. Aguarde-se eventual manifestação dos interessados, nos termos do art. 109, 
inc. I, alínea “c”, da Lei 8.666/93. 
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO Edital nº 001/18 – Processo nº 50.363/17 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS 
E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA 
MUNICIPAL, PELO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Diversas Secretarias 
Municipais e FUNPREV. O Senhor Prefeito Municipal, considerando justificativa apresentada pelo Departamento 
de Apoio Operacional da Secretaria de Obras, decide pelo CANCELAMENTO do certame, de acordo com o art. 
49, parágrafo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e a Súmula 473 do STF. Aguarde-se eventual manifestação dos 
interessados, nos termos do art. 109, inc. I, alínea “c”, da Lei 8.666/93. 
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 254/18 - Processo n.º 22.478/18 - Modalidade: Pregão 
Eletrônico nº 205/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA 
PARA ME E EPP – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO 
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 57.750 M² (CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS 
E CINQUENTA) DE GRAMA DA ESPÉCIE ESMERALDA, INCLUINDO A MÃO DE MÃO DE 
OBRA DE PLANTIO, ADUBAÇÃO E MANUTENÇÃO; 71.150M² (SETENTA E UM MIL, CENTO 
E CINQUENTA) DE GRAMA TIPO BATATAIS; INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE PLANTIO, 
ADUBAÇÃO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: 
Secretarias Municipais de Educação; de Meio Ambiente; de Obras; de Esporte e Lazer; de Cultura; de Agricultura 
e de Desenvolvimento. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havidos foram devidamente Homologados pelo Sr. Prefeito Municipal em 03/09/18, conforme 
abaixo:
LOTE 01 – GRAMA TIPO ESMERALDA - COTA RESERVADA 
EMPRESA: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA – ME

ITEM
QTD. 
Est. 

Anual
Unid ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT 

R$

01 5.180 M2
Grama tipo Esmeralda, incluindo a Mão de obra de 
plantio, adubação e manutenção, conforme Cláusula 
Terceira do Edital nº 254/18.

6,25

LOTE 02 – GRAMA TIPO ESMERALDA - COTA PRINCIPAL 
EMPRESA: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA – ME

ITEM
QTD. 
Est. 

Anual
Unid ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT 

R$

01 52.570 M2
Grama tipo Esmeralda, incluindo a Mão de obra de plantio, 
adubação e manutenção, conforme Cláusula Terceira do Edital 
nº 254/18.

6,25

LOTE 03 – GRAMA TIPO BATATAIS - COTA RESERVADA
EMPRESA: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA – ME

ITEM
QTD. 
Est. 

Anual
Unid ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT R$

01 6.500 M2
Grama tipo Batatais, incluindo Mão de obra de plantio, 
adubação e manutenção, conforme Cláusula Terceira do 
Edital nº 254/18.

7,00

LOTE 04 – GRAMA TIPO BATATAIS - COTA PRINCIPAL 
EMPRESA: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA – ME

ITEM
QTD. 
Est. 

Anual
Unid ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT R$

01 66.650 M2
Grama tipo Batatais, incluindo Mão de obra de plantio, 
adubação e manutenção, conforme Cláusula Terceira do 
Edital nº 254/18

7,00

Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 002/2018 – Processo nº 53.892/2017 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO 
MODO COTA RESERVADA. Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, 
SENDO: PASTA DE PALELÃO PLASTIFICADO; PASTA EM L; PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE; 
PASTA TIPO POLIONDA; GRAMPO PLÁSTICO; GIZ DE CERA; LUPA PEQUENA; PAPEL A2; PAPEL 
CARBONO; PAPEL CONTACT; PASTA AZ; PASTA CATÁLOGO; PASTA PARA FORMULÁRIO; 
PASTA SUSPENSA; QUADRO BRANCO E PRANCHETA – PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 
Interessados: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, DAE, EMDURB E 
FUNPREV. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação 
havida foi devidamente Adjudicada pela pregoeira em 29/08/2018 e Homologada pelo Senhor Prefeito Municipal 
em 03/09/2018 conforme abaixo:
LOTE 01 – DIVERSAS PASTAS: DE PAPELÃO PLASTIFICADO, EM L, PLÁSTICA TRANSPARENTE E 
TIPO POLIONDA – EXCLUSIVO 
EMPRESA: LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - VALOR TOTAL DO LOTE R$ 30.448,00

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V.UNITÁRO

01 UN 2990 Pasta de papelão plastificado, com grampo 
ROMEU e JULIETA. De primeira qualidade. LB R$ 0,94

02 UN 6555

Pasta em “L” Ofício em polipropileno 
flexível, transparente, para transporte e 
armazenamento de documentos. Deverá 
ter a medida mínima de 33x23cm (Altura x 
Largura). De primeira qualidade.

DAC R$ 0,44

03 UN 8350
Pasta papelão plastificado, com elástico, 
tamanho ofício, cores diversas. De primeira 
qualidade. 

LB R$ 1,07

04 UN 6525 Pasta plástica transparente, com elástico, 
tamanho ofício. De primeira qualidade. POLIBRAS R$ 1,09

05 UN 2476
Pasta tipo polionda escolar, larga, com 
elástico, com altura aproximada de 5cm. De 
primeira qualidade. 

POLIBRAS R$ 1,96

06 UN 2129
Pasta tipo polionda escolar, larga, com 
elástico, com altura aproximada de 3cm. De 
primeira qualidade. 

POLIBRAS R$ 1,81

LOTE 02 – GRAMPO PLÁSTICO, GIZ DE CERA E LUPA PEQUENA – EXCLUSIVO – FRACASSADO
LOTE 03 – PAPEL A2, PAPEL CARBONO, PAPEL CONTACT - AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
21.461,67

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V.UNITÁRO

01 UN 35

PAPEL A2 (420MM X 594MM ) 70G OU 
90G, BRANCO, LAYOUT LISO, PARA 
PLOTAGEM DE PROJETO, BLOCO 
COM 50 FOLHAS. De primeira qualidade. 

ZOLAR R$ 11,39

02 CX 222
PAPEL CARBONO A4 AZUL 
210X297MM - CAIXA COM 100 
FOLHAS. De primeira qualidade. 

KAZ R$ 15,07

03 RL 1202 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, 
ROLO COM 10M. De primeira qualidade. HARDCOPY R$ 14,74

LOTE 04 – DIVERSAS PASTAS: AZ, CATÁLOGO, PARA FORMULÁRIO, PLÁSTICA TRANSPARENTE E 
SUSPENSA - AMPLA PARTICIPAÇÃO – FRACASSADO
LOTE 05 – QUADRO BRANCO - AMPLA PARTICIPAÇÃO 
EMPRESA: LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - VALOR TOTAL DO LOTE R$ 37.440,00

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V.UNITÁRO

01 UN 118

Quadro branco com moldura em alumínio 
e suporte para apagador, medida 100 x 80 
centímetros, confeccionado em chapa de 
madeira com no mínimo 3mm de espessura 
e revestido com laminado melamínico 
(fórmica) branco brilhante. O produto 
deverá atender as normas ambientais 
vigentes, de acordo com as Instruções 
Normativas do IBAMA. 

CORTIARTE R$ 60,00
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02 UN 114

Quadro branco com moldura em alumínio 
e suporte para apagador, medida 150 x 120 
centímetros, confeccionado em chapa de 
madeira com no mínimo 3mm de espessura 
e revestido com laminado melamínico 
(fórmica) branco brilhante. O produto 
deverá atender as normas ambientais 
vigentes, de acordo com as Instruções 
Normativas do IBAMA. 

CORTIARTE R$ 110,00

03 UN 81

Quadro branco com moldura em alumínio 
e suporte para apagador, medida 250 x 120 
centímetros, confeccionado em chapa de 
madeira com no mínimo 3mm de espessura 
e revestido com laminado melamínico 
(fórmica) branco brilhante. O produto 
deverá atender as normas ambientais 
vigentes, de acordo com as Instruções 
Normativas do IBAMA. 

CORTIARTE R$ 220,00

LOTE 06 – PRANCHETA - AMPLA PARTICIPAÇÃO – FRACASSADO
Bauru, 05/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 319/ 2018 – Processo nº 35.100/ 
2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 256/ 2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA 
NO MODO COTA RESERVADA – Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 
5.120 (CINCO MIL, CENTO E VINTE) SACOS DE 50KG DE FERTILIZANTE QUÍMICO 20-05-20, 130 
(CENTO E TRINTA) SACOS DE 50KG DE FERTILIZANTE QUÍMICO 04-14-08 E DE 270 (DUZENTOS 
E SETENTA) SACOS DE 40KG CADA DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO, ATRAVÉS DO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Homologado pelo 
Senhor Secretário Municipal de Administração em 31/08/2018 conforme abaixo:
LOTE 1 - 3785440 - Aquisição de Fertilizantes e Defensivos Agrícolas – COTA RESERVADA
EMPRESA: CECILIO APARECIDO CARLOS DA SILVA – EPP - VALOR TOTAL DO LOTE R$ 60.400,56

ITEM UND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V. UNITÁRIO

01 SC 614 Fertilizante químico, formulação: 20-05-
20, em sacos de 50 kg cada.   

Adubo Vera 
Cruz R$ 95,11

02 SC 16 Fertilizante químico, formulação: 04-14-
08, em sacos de 50 kg cada. 

Adubo Vera 
Cruz R$ 79,03

03 SC 33 Calcário Dolomítico, em sacos de 40 kg 
cada. Minercal R$ 22,38

LOTE 2 - 3785459 - Aquisição de Fertilizantes e Defensivos Agrícolas – COTA PRINCIPAL
EMPRESA: CECILIO APARECIDO CARLOS DA SILVA - EPP - VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
442.879,14

ITEM UND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V. UNITÁRIO

01 SC 4506 Fertilizante químico, formulação: 20-05-
20, em sacos de 50 kg cada.   

Adubo Vera 
Cruz R$ 95,11

02 SC 114 Fertilizante químico, formulação: 04-14-
08, em sacos de 50 kg cada. 

Adubo Vera 
Cruz R$ 79,03

03 SC 237 Calcário Dolomítico, em sacos de 40 kg 
cada. Minercal R$ 22,38

Bauru, 05/09/2018 – 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

EXTRATO - ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 
- UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - OBJETO: O preço per mensal capita 
contratado pela prestação de serviços, previsto na cláusula décima segunda, item 11.1, do contrato original, é 
reajustado, na forma da cláusula décima segunda. Item 12.8, em 7,69%, correspondente ao acumulado do IPC 
FIPE SAÚDE no período de março/2017 a fevereiro/2018, passando a ser do montante de R$.265,00 per capita. 
Assinatura: 31/07/2018.

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

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

Contrato nº 098/2018-DAE
Processo Administrativo nº 898/2018-DAE
Pregão Eletrônico nº 088/2018-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: PH Conexões para Saneamento Ltda-EPP
Objeto: Aquisição de luvas de correr em PVC DEFOFO diversas, conforme especificações previstas na 
Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 23/08/2018
Valor do Contrato: R$ 1.188,95 (um mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 1573, de 23 de agosto de 2018, no valor de R$ 1.188,95 (um mil, cento e 
oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Contrato nº 099/2018-DAE
Processo Administrativo nº 3821/2018-DAE
Inexigibilidade de Licitação – art. 25, I, Lei nº 8.666/1993
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Fluid Feeder Indústria e Comércio Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de manutenção corretiva e preventiva 
no Sistema de Cloração e Lavador de Gás cloro da marca Fluid Feeder instalado na ETA, conforme 
especificações previstas na Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 24/08/2018
Valor do Contrato: R$ 49.770,00 (quarenta e nove mil, setecentos e setenta reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 1578, de 24 de agosto de 2018, no valor de R$ 49.770,00 (quarenta e nove mil, 
setecentos e setenta reais).

Contrato nº 105/2018-DAE
Processo Administrativo nº 1303/2018-DAE
Pregão Eletrônico nº 091/2018
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Imbil Service Eireli
Objeto: Aquisição de conjuntos motobombas centrífugas diversos, conforme especificações previstas na 
Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 30/08/2018
Valor do Contrato: R$ 146.360,00 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta reais).
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 1664, de 30 de agosto de 2018, no valor de R$ 146.360,00 (cento e quarenta e seis 
mil, trezentos e sessenta reais).

SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
2882/2017 Claudia Regina Fonseca Solicitação de Reparcelamento
6356/2017 Alexandre Petit Lopes Conceição Análise de Conta
5596/2018 Juarez Azevedo Transferência de Débitos

INDEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
12028/2005 Prefeitura Municipal de Bauru Análise de vazamento
393/2010 Soledade Peral Camaforte Auto de infração - Recurso
2616/2014 Milton Cesar de Souza Análise de Conta
2201/2015 Julio Firmino Vieira Transferência de Débitos

À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
6266/2018 Heitor Marcelo Monteiro Solicitação de alteração cadastral

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 30 (trinta) dias, a partir da 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:



31DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 06 DE SETEMBRO DE 2.018

Código/Inscrição NºProcesso Ano
7.010.659-18 12028 2005
2540365-72 10987 2009
3808499-22 4867 2010
4.686.200-77 5920 2010
4947354-11 7081 2013
3.470.101-65 4897 2014
4.006.450-89 5224 2014
2.182.270-17 5410 2014
3.803.956-36 1865 2015
4.558.500-12 2201 2015
2.038.200-70 4533 2017
5.100.898-73 5475 2017
1.116.710-19 5605 2018
1.254.900-88 5602 2018
4.552.401-96 5731 2018
4241200-74 4358 2018
5.135.200-94 5596 2018

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE
Na publicação de 04/09/2018 - NOTIFICAÇÕES  DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Onde se lê:
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 60 Unidade

Protetor/Bloqueador Solar FPS 60 UVA/UVB, 
bombona em polietileno opaco com tampa rosca e 
bico dosador, com capacidade de 2.000 ml, com alça 
e as seguintes características:
Loção emulsionada, de coloração natural, não 
gordurosa (oil free) e não comedogênica.
Filtro Químico: deverá oferecer proteção contra os 
raios ultravioletas tipo UVA/UVB.
Filtro Físico: deverá conter dióxido de titânio, 
micronizado ou em suspensão, de modo a não 
esbranquiçar a pele quando da aplicação.
Formulação não oclusiva, hidratante e emoliente 
com PH fisiológico e água resistente com ação 
protetora de no mínimo 4 horas.
Embalagem deverá apresentar informações como:
Lote, nome do fabricante, responsável técnico
Apresentar Certificado de Registro junto à ANVISA.
O produto deverá ser dermatologicamente testado 
e apresentar laudos de laboratório credenciado pela 
ANVISA.
O produto deverá apresentar laudos de comprovação 
de proteção contra radiação UVA de acordo com 
a metodologia aceita e aprovada pela ANVISA e 
realizados em laboratório credenciado.
Marca: Sunday 

R$ 175,00 R$ 10.440,00

Leia-se
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 60 Unidade

Protetor/Bloqueador Solar FPS 60 UVA/UVB, 
bombona em polietileno opaco com tampa rosca e bico 
dosador, com capacidade de 2.000 ml, com alça e as 
seguintes características:
Loção emulsionada, de coloração natural, não 
gordurosa (oil free) e não comedogênica.
Filtro Químico: deverá oferecer proteção contra os 
raios ultravioletas tipo UVA/UVB.
Filtro Físico: deverá conter dióxido de titânio, 
micronizado ou em suspensão, de modo a não 
esbranquiçar a pele quando da aplicação.
Formulação não oclusiva, hidratante e emoliente com 
PH fisiológico e água resistente com ação protetora de 
no mínimo 4 horas.
Embalagem deverá apresentar informações como:
Lote, nome do fabricante, responsável técnico
Apresentar Certificado de Registro junto à ANVISA.
O produto deverá ser dermatologicamente testado 
e apresentar laudos de laboratório credenciado pela 
ANVISA.
O produto deverá apresentar laudos de comprovação 
de proteção contra radiação UVA de acordo com 
a metodologia aceita e aprovada pela ANVISA e 
realizados em laboratório credenciado.
Marca: Sunday 

R$ 174,00 R$ 
10.440,00

Processo Administrativo nº 281/2018 - Concorrência Pública nº 02/2018 – DAE.
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E

DESIGNAÇÃO DE DATA PARA A SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para revisão do projeto estrutural executivo da tubulação em 
concreto armado, a partir dos projetos existentes, sondagens e levantamentos topográficos, conforme memorial 
descritivo e demais condições especificadas no Anexo I do Edital. 
A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações - CPJL: 
Notifica os licitantes do certame epigrafado que a empresa Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento 
Ambiental Ltda. apresentou  recurso quanto ao julgamento da Sessão de Habilitação e que não houve a 
apresentação de contrarrazões. O recurso foi analisado pelas áreas técnicas e as mesmas manifestaram-se pelo não 
provimento do recurso. A CPJL acompanhou a decisão das áreas técnicas e submeteu sua decisão ao Presidente do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, que a ratificou.
Intima as licitantes do certame epigrafado da designação da data de 13 de setembro de 2018, às 09h, para 
realização da Sessão Pública de Abertura do Envelope 02 (Proposta).
Cientifica que os autos da Concorrência Pública encontram-se à disposição junto a Comissão de Processamento e 
Julgamento de Licitações - CPJL para vista nos termos do edital.

NOTIFICAÇÕES  DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Processo Administrativo nº 896/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 073/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de luva em ferro fundido dúctil, curvas em ferro fundido dúctil diversas, tês em ferro 
fundido dúctil diversos, tês de redução em ferro fundido dúctil diversos, reduções concêntricas em ferro 
fundido dúctil diversas, adaptador JGS/KLIKSO, CAPs em ferro fundido dúctil diversos, cruzetas de 
redução em ferro fundido dúctil diversas e cruzetas em ferro fundido dúctil diversas, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente 
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 03/09/2018 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:
Lotes nº 01 e 05 – Granada Comércio de Tubos e Conexões Eireli ME
Lote nº 02 – Lucas Calixto Boletini de Souza Eireli ME
Lote nº 03 – Fernandes Maná Materiais e Equipamentos Ltda. EPP
Lotes nº 04, 06 e 07 – Gestplan Engenharia, Hidráulica e Saneamento Ltda. EPP
Valor Total : R$ 71.121,98

Processo Administrativo nº 5.324/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 089/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para eventual prestação de serviços de locação de 
caminhão basculante com motorista, máquinas retroescavadeira e pá carregadeira, com operadores, para 
uso em obras e serviços de manutenção e implantação de redes de adução, distribuição de água e coletoras 
de esgoto, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente 
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 03/09/2018 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 5.000 Hora

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 
BASCULANTE 4 X 2, COM 
CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 
M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, 
COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO 
MÍNIMO 230 CV; PBT HOMOLOGADO 
16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL 
DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. COM 
NO MÁXIMO CINCO ANOS DE 
FABRICAÇÃO E TODAS AS DEPESAS 
REFERENTES A COMBUSTÍVEL, 
MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR 
CONTA DA EMPRESA VENCEDORA

R$ 79,9960 R$ 399.980,00

1-ª Classificada: Max-Verde - Transportes e Construções Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 399.980,00

Lote 02 – Ítem 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 
Unitário em 
R$

Valor Total 
em R$

01 5.000 Hora

LOCAÇÃO DE MÁQUINA 
RETROESCAVADEIRA, COM 
POTÊNCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM 
PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO 
ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA 
MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA 
VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 
CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - 
INCLUINDO DEMAIS DESPESAS

R$ 84,4500 R$ 422.250,00

1-ª Classificada: Era-Técnica Engenharia, Construções e Serviços Ltda. 
Valor Total do Lote: R$ 422.250,00

Lote 03 – Ítem 01:
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

Valor Total em 
R$

01 1.000 Hora

LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM 
CAPACIDADE DE CAÇAMBA ENTRE 
1,9 A 2,5 M³; POTÊNCIA BRUTA DE NO 
MÍNIMO 137 HP; PESO OPERACIONAL 
DE NO MÍNIMO 11.500 KGF. COM 
NO MÁXIMO CINCO ANOS DE 
FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS 
REFERENTES À COMBUSTÍVEL, 
OPERADOR E MANUTENÇÃO POR 
CONTA DA EMPRESA VENCEDORA

R$ 84,9000 R$ 84.900,00

1-ª Classificada: Era-Técnica Engenharia, Construções e Serviços Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 84.900,00

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2018

Processo Administrativo nº 474/2018 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 062/2018- DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de juntas gibault de diâmetros diversos, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Nhanderio Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli ME
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 22:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 120 mm de comprimento mínimo, pressão nominal 
mínima 1,6 Mpa, (contínua), para tubo de FºFº DN: 80 mm 
DE: 98 mm (3”) (diâmetro interno da junta 98 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e 
arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 
após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo, 
as seguintes marcações: a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; c) Pressão nominal; d) 
Número desta norma; e) Ano de fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 80,00

02 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 120 mm de comprimento mínimo, pressão nominal 
mínima 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº 
DN: 75 mm DE: 98 mm (3”) para tubo de PVC PBA DN: 75 
mm DE: 85 mm (diâmetro interno da junta 98 mm x 85 
mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e 
arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 
após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo, 
as seguintes marcações: a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; c) Pressão nominal; d) 
Número desta norma; e) Ano de fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 90,00

03 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 120 mm de comprimento mínimo, pressão nominal 
mínima 1,6 Mpa, (contínua), para tubo de FºFº DN: 100 mm 
DE: 118 mm (4”) (diâmetro interno da junta 118 mm). 
Norma: ABNT – NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e 
arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 
após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo, 
as seguintes marcações: a) Nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) Diâmetro nominal; c) Pressão nominal; d) 
Número desta norma; e) Ano de fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 100,00

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

04 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, (contínua), para tubo de PVC 
rígido tipo PBA (JEI) classe 15 DN: 100 mm DE: 110 mm 
(4”) (diâmetro interno da junta 110 mm). Norma: ABNT 
– NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 110,00

05 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de 
tubo de FºFº DN: 100 mm DE: 118 mm (4”) para tubo de 
PVC PBA DN: 100 mm DE 110 mm (diâmetro interno 
da junta 118 mm x 110 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 100,00

06 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 120 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de 
tubo de FºFº DN: 100 mm DE: 118 mm (4”) para tubo 
de Cimento Amianto (fibrocimento) DN: 100 mm DE: 122 
mm (diâmetro interno da junta 118 mm x 122 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 100,00

07 05 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, (contínua), para tubo de FºFº 
DN: 125 mm DE: 135 mm (5”) (diâmetro interno da 
junta 135 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 105,00
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

08 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO 
DÚCTIL, com anéis de borracha de seção transversal 
quadrada, luva central de 150 mm de comprimento 
mínimo, pressão nominal 1,6 Mpa, (contínua), tubo de 
PVC rígido tipo PBA (JEI) classe 15 DN: 140 mm DE: 160 
mm (6”) (diâmetro interno da junta 160 mm). Norma: 
ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 150,00

09 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de 
tubo de PVC PBA DN: 125 mm DE: 140 mm (5”) para 
tubo de Cimento Amianto (fibrocimento) DN: 125 mm 
DE: 153 mm (diâmetro interno da junta 140 mm x 153 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 150,00

10 23 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, (contínua), para tubo de FºFº 
DN: 150 mm DE: 170 mm (6”) (diâmetro interno da 
junta 170 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 170,00

11 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de 
tubo de FºFº DN: 150 mm DE: 170 mm (6”) para tubo de 
PVC PBA DN: 150 mm DE: 160 mm (diâmetro interno 
da junta 170 mm x 160 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 200,10

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

12 11 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de 
tubo de FºFº DN: 150 mm DE: 170 mm (6”) para tubo 
de Cimento Amianto (fibrocimento) DN: 150 mm DE: 182 
mm (diâmetro interno da junta 170 mm x 182 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 217,94

13 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo de 
FºFº DN: 200 mm DE: 222 mm (8”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 200 mm DE: 235 mm 
(diâmetro interno da junta 222 mm x 235 mm). Norma: 
ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 331,80

14 23 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal mínima 1,6 Mpa, (contínua), para tubo de FºFº 
DN: 200 mm DE: 222 mm (8”) (diâmetro interno da 
junta 222 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 291,96

15 08 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo 
de PEAD DE: 250 mm (10”) para tubo de FºFº ou PVC 
(DEFOFO) DN: 200 mm DE: 222 mm (diâmetro interno 
da junta 250 mm x 222 mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 381,15
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Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

16 23 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, contínua, para tubo de FºFº DN: 250 
mm DE: 274 mm(10”) (diâmetro interno da junta 274 
mm). Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 455,36

17 23 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, (contínua), para tubo de FºFº DN: 300 
mm DE: 326 (12”) (diâmetro interno da junta 326 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 506,08

18 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo 
de FºFº DN: 300 mm DE: 325 mm (12”) para tubo de 
Cimento Amianto (fibrocimento) DN: 300 mm DE: 362 
mm (diâmetro interno da junta 325 mm x 362 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 627,99

19 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo 
de FºFº DN: 300 mm DE: 326 mm (12”) para tubo de 
Cimento Amianto (fibrocimento) DN: 300 mm DE: 372 
mm (diâmetro interno da junta 326 mm x 372 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 651,31

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

20 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo 
de FºFº DN: 350 mm DE: 378 mm (14”) para tubo de 
Cimento Amianto (fibrocimento) DN: 350 mm DE: 395 
mm (diâmetro interno da junta 378 mm x 395 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 860,00

21 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo 
de FºFº DN: 350 mm DE: 378 mm (14”) para tubo de 
Cimento Amianto (fibrocimento) DN: 350 mm DE: 400 
mm (diâmetro interno da junta 378 mm x 395 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 895,00

22 15 Peça

JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, 
com anéis de borracha de seção transversal quadrada, luva 
central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão 
nominal 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo 
de FºFº DN: 350 mm DE: 385 mm (14”) para tubo de 
Cimento Amianto (fibrocimento) DN: 350 mm DE: 425 
mm (diâmetro interno da junta 385 mm x 425 mm). 
Norma: ABNT-NBR 14243.
Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contraflanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.
A luva central e os contraflanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) Nome ou marca 
de identificação do fabricante; b) Diâmetro nominal; 
c) Pressão nominal; d) Número desta norma; e) Ano de 
fabricação.
Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 meses de 
fabricação.
Marca/Modelo: Ayoub

R$ 1.113,92

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 23/08/2018

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 3.339/2018 - DAE
Pregão Presencial nº 130/2018 - DAE
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia geotécnica para desenvolvimento 
de projeto e execução dos ensaios de provas de carga para a verificação da capacidade de carga em estacas 
na obra da Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa, conforme especificações contidas no Anexo I 
do Edital.
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Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 21/09/2018 às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Dhyego Palácios Bonifácio
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira

Processo Administrativo nº 4.104/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 131/2018 - DAE
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria interna no laboratório de análise 
de água do DAE, segundo critérios da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – “Requisitos gerais para 
competência de laboratórios de ensaio e calibração”, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 24/09/2018, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 24/09/2018, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 24/09/2018, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira 
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 369/2018-DAE:
NOMEANDO a Sra. MAYRA FERNANDES DA SILVA, RG nº 23.494.282-4-SSP-SP, para o cargo em Comissão de 
DIRETORA DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, referência C 7, a partir de 03 de setembro de 2018, com todos 
os direitos e deveres inerentes ao cargo.
Bauru, 03 de setembro de 2018.

Portaria nº 370/2018-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  nº 332/2018-DAE, de 15/08/2018, que nomeou a servidora Sra. ALINE 
RODRIGUERO DUTRA, matrícula 103.126, portadora do RG nº 24.215.976-X-SSP-SP, para exercer a função de 
confiança de DIRETORA DO SERVIÇO DE PROCURADORIA CONTENCIOSA, a partir do dia 03 de setembro de 
2018.
Bauru, 03 de setembro de 2018.

Portaria nº 371/2018-DAE:
NOMEANDO a servidora, Sra. ALINE RODRIGUERO DUTRA,  RG nº 24.215.976-X-SSP-SP, para o cargo em 
Comissão de DIRETORA DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA, referência C 7, a partir de 03 de setembro de 2018, com 
todos os direitos e deveres inerentes ao cargo.
Bauru, 03 de setembro de 2018.

Portaria nº 365/2018-DAE:
NOMEANDO o Sr. JADILSON GOMES DA SILVA, RG nº 27.662.192-X-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
COZINHEIRO, Grupo B, Classe C, Nível 1, a partir do dia 30 de agosto de 2018.
Bauru, 30 de agosto de 2018.

Portaria nº 368/2018-DAE:
NOMEANDO o Sr. VICENTE PAULO TORRES, RG nº 26.353.152-1-SSP-SP, para o cargo efetivo de AGENTE 
OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS, Grupo B, Classe C, Nível 1, a partir do dia 04 de setembro de 2018.
Bauru, 04 de setembro de 2018.

Portaria nº 372/2018-DAE:
Reconhecendo o excelente serviço prestado à frente da DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, ELOGIANDO o 
Sr. CELSO WAGNER THIAGO, agradecendo sua dedicação à Administração do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru.
Bauru, 04 de setembro de 2018.

Portaria nº 373/2018-DAE:
DESIGNANDO os servidores relacionados para comporem a COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSAMENTO E 
JULGAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2018-DAE, PROCESSO 
3879/2018-DAE, PARA  PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO GEISEL III: como presidente o Sr. HEBER 
SOARES VIEIRA R.G. 35093560-9-SSP-SP,  como membros: Sra. DANIELE POMPÍLIO MORENO VIALOGO, R.G. 
43463103-6-SSP-SP, Sra. SIMONE CRISTINA BELLIDO,  RG. 135015765-SSP-SP, Sra. ANA AUGUSTA SIQUEIRA 
MATIAZZO, R.G. 20064790-8-SSP-SP, Sra. TANIA MARA CARDOSO DA SILVA, R.G. 13343455-2-SSP-SP.
Bauru, 05 de setenbro de 2018.

EDITAL Nº 02/2018
CONCURSO PÚBLICO – OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do 
Sr. Presidente do Conselho Administrativo, Eric-Édir Fabris, torna público que realizará, na forma prevista no 
artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, a 
abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas”, para o provimento do Cargo Público 
Efetivo vago de OPERADOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de 
validade do concurso em questão. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações posteriores), pelo Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 
de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.

 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-
se-á com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1- A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências

1.2.1 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO

Nomenclatura C/H
semanal Vagas Ref. Vencimentos

(R$)
Taxa de 

Insc. (R$)

Exigências 
complementares no 

ato da posse
OPERADOR 

DE ESTAÇÃO 
DE 

TRATAMENTO 
DE ESGOTO

12/36 01 D-C1

R$ 1.597,08
+ vale 

alimentação 
mensal de R$ 

451,00

R$ 35,00 Ensino Médio 
Completo.

1.3-Os vencimentos constantes do presente Edital tem como base a tabela salarial de março de 2018.
1.4-Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a jornada 12/36, sendo que o candidato 
nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.
1.5-As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

DAS INSCRIÇÕES

2.1- A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09:00h de 13 de setembro de 2018 às 
16:00h de 04 de outubro de 2018, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br 
na área CONCURSOS PÚBLICOS. Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora 
do prazo estabelecido.
2.1.1- Para inscrever-se, o candidato deverá:

- Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09:00h de 13 de 
setembro de 2018 às 16:00h de 04 de outubro de 2018;

- Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos públicos;
- Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
- Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
- Transmitir os dados da inscrição;
- Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
- Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (04 de outubro de 2018) – 
Atenção para o horário bancário.

2.1.2-Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada o DUA gerada no ato da inscrição, até a data-
limite do encerramento das inscrições.
2.1.3-Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, 
agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os especificados 
neste Edital.
2.1.4-O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
2.1.5-O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços 
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo cidadão em 
dois postos na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando RG. 
2.2-A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 
em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2.3-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 e documentação abaixo 
descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro nos termos do art.12 da Constituição Federal de 1988, 
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) apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
d) comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias.
f) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do Certificado 
de Reservista ou equivalente;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado do 
comprovante de votação na última eleição;
i) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 1.2.1 do presente edital (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio, emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente – MEC) e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
indicados no item 1.2.1 deste Edital;
j) 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;
m) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
n) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
o) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº. 3.781/94 
(Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
o) comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
p) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2.4-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 por justa causa, em quaisquer das esferas da 

Administração Pública;
d) Apresentar declarações falsas.

2.5- Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a 
impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devendo efetuar o pagamento, 
somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 
2.5.1-A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso 
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Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
2.6-
2.7-O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via internet – 
não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue 
o respectivo pagamento com a devida antecedência.
Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.
2.8-O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto (conforme item 6.4 
deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar da prova.
2.9 -DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
2.9.1-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.
2.9.2-Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 2.9.1 aos que deixarem de requerê-la 
expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
2.9.3-Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Protocolo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 

11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos dias 13 (treze), 14 (quatorze) e 17 (dezessete) de setembro de 2018, 
das 08:00 às 17:00 horas, 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 
guia DUA impressa nos termos indicados no item 2.1.1, alíneas  “a” até “f” deste edital.

b) 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 o carimbo do responsável do setor/área/departamento 
(cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).

c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue conforme descrito na 
alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea “a” deste item, a via original 
do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.

d) 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 na alínea “a” deste item e que não 
observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item.

 e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 20 de setembro de 2018.

 f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.

g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar sua inscrição 
poderá fazê-la mediante pagamento do DUA impresso, nos termos indicados no Capítulo 2 deste Edital, 
observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

 
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA

3.1-Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição para o cargo em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
3.2-Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado pelo presente 
Edital.
3.2.1-As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número inteiro 
subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
3.3-O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do 
cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.
3.4-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.
3.5-O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das 
provas.
3.6-O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é 
portador, observado o disposto no item 3.4 deste Edital.
3.7-O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 3.8 deste Edital.
3.8-O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet nos 
termos indicados no Capítulo 2, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período de inscrições, 
de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido 
Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
3.8.1-Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está concorrendo 
no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;
3.8.2-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 da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, 
informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo 
do ANEXO IV.
3.8.2.1-O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se enquadra 
na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
3.8.3-O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 3.8, 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.2.1, durante o período de 
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual for o 
motivo alegado. 

3.9-Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
3.10-O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
3.11-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.
3.12-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:
3.12.1-A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
3.12.2- Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
3.12.3-Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 3.12.
3.12.4-Será eliminado da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de 
classificação geral.
3.13-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.
3.14-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.
3.15-O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido ao 
candidato.
3.16-Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição 
funcional e/ou de aposentadoria por invalidez.
3.17-Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.
3.18-O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante o 
período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora 
do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de 
fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
3.18.1- 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, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
3.18.2- O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 3.18 e 
3.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
3.18.3-O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
3.18.4-As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 18 de outubro de 2018.
3.18.5-Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www. bauru.
sp.gov.br.

4.   DA CANDIDATA LACTANTE

4.1-A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada deverá 
apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de 
Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 
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 Nascimento da criança e do documento de 
identificação oficial com foto do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 
08:00 às 17:00 horas no período de 13 de setembro a 11 de outubro de 2018. 
4.2-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.
4.3-A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova
4.4-Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 4.1, 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.
4.5-O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, acompanhante para 
guarda da criança.
4.6-Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

5.   DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
5.1-O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, de 
caráter eliminatório e classificatório, nos termos abaixo descritos:

PROVA OBJETIVA
PROVA PRÁTICALíngua 

Portuguesa Matemática Conhecimentos 
Gerais

10 10 20

Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo 
como reconhecimento de ferramentas, peças e 
materiais; simulação real de limpeza de gradeamento e 
desarenador para a demonstração de conhecimentos e 
habilidades no domínio dos equipamentos/ferramentas, 
peças e força física de forma condizente com os 
conhecimentos exigidos para o desenvolvimento 
das funções. Procedimentos de segurança e uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
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5.1.1-1ª FASE - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 03 
(três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo 
com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada 
apenas (01) uma alternativa correta.

a) A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, atribuindo-se 1,00 (um) 
ponto a cada questão correta. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva, 
não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 5.1 (Língua Portuguesa, Matemática 
e Conhecimentos Gerais) e estar entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos classificados (havendo 
empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
b) O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

5.1.2-2ª FASE - PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas atribuições 
do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades do 
candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades a serem 
desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do 
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 

a) Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 50 (cinquenta) primeiros candidatos habilitados 
na Prova Objetiva – 1ª. Fase. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições 
serão convocados.
b) A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos. A nota da prova prática será 
obtida com a soma dos itens completados a serem avaliados, que serão previamente estabelecidos, onde 
cada item concluído será atribuído o valor estipulado e os itens que não forem concluídos totalmente, não 
será atribuído pontuação. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
30 (trinta) pontos.

5.2-Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 5.1.1 deste Capítulo (não convocados para a 
prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

6.   DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
  
6.1- As provas serão realizadas na cidade de Bauru.
6.2-O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
6.3-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 das provas.
6.4-O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de:

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe que 
tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 
9.503/97, (com foto) dentro do prazo de validade ou Passaporte dentro do prazo de validade, ou 
qualquer outro documento com foto reconhecido por lei.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
d) Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.

6.4.1-Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital.
6.4.2-Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos discriminados 
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
6.4.3-O candidato que não apresentar o documento conforme o item 6.4, não fará a prova, sendo considerado 
ausente e eliminado do Concurso Público.
6.5- Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o seu início.
6.5.1-Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências da instituição 
onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito de candidatos neste período 
restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por 
um fiscal.
6.6-Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6.7-Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela 
Coordenação do Concurso.
6.8-O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante no 
Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e assinado, ao 
fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação 
no local em que estiver prestando a prova. 
6.8.1-O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão.
6.9-Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer 
motivo, de candidato da sala ou local de prova.
6.10-Excetuada a situação prevista no Capítulo 4 deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a não 
participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
6.11-Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de consultas 
bibliográficas, códigos, manuais, impressos ou anotações, comunicação com outros candidatos, ou utilização 
de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones 
celulares, smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 
transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios 
similares.
6.12-Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão colocados 
embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se sob a guarda do mesmo. Todos os pertences serão de inteira 
responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences 
acima será excluído do concurso.
6.13-Recomenda- se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celular, contudo, se levarem, 
estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas. O candidato que for surpreendido portando 
celular, mesmo que desligado, (off-line) ou dentro dela, porém ligado, (on-line) serão excluídos do Concurso 
Público e convidados a entregarem sua respectiva prova, podendo inclusive responderem criminalmente por 
tentativa de fraude em concursos.

6.14 -COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se 
ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante da prova o 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer 
critérios outros para resguardar a execução individual e correta da prova.
6.15- 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 de realização da Prova Objetiva.
6.16-Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do 
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 6.4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, 
bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação 
e de correção da prova quando solicitado;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação 
da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

 DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE
6.17-A data, local e horário para a realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Diário Oficial de 
Bauru, em 18 de outubro de 2018.
6.17.1-A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município – 
DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
6.17.2-Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação divulgada, 
para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato deverá 
protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde 
ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso.

a) Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar 
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste 
Edital, devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.
b) A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
c) Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes.

6.17.3-O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
6.17.4-O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2(duas) horas após o início 
da prova.
6.17.5-No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de Questões. 

a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica azul 
ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala.
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou 
à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso. 
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de Respostas, 
tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para 
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre 
do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

6.17.6- A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao 
da aplicação. 
6.17.7- Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizado no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na área de Concursos, podendo ser visualizado até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no item 11.13 deste edital.
DA PROVA PRÁTICA – 2ª FASE
6.18-A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Prova Prática serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru em 01 de dezembro de 2018, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
6.18.1-O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 6.1 a 6.16, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 

a) Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação. 
b) O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de 
exame. 

6.18.2 -Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
Capítulo 5, item 5.1.2.
6.19-Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos aprovados 
para o cargo para o qual se inscreveu e serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
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7.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

7.1-Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 
os seguintes:
a) aos candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais; 
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática; 
e) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
f) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

7.1.1-Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
por meio de sorteio.
7.1.2-O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria 
Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a 
crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

8.  DO RESULTADO FINAL

8.1-O resultado final será a soma da nota da prova objetiva com a nota da prova prática.
8.2-Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
8.3-Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) 
por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas no Diário Oficial 
de Bauru.
8.4-Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou aptos 
na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

9.  DOS RECURSOS

9.1-O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por este edital 
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 disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.
9.2-O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital.
9.3-O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25.
9.4-A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes.
9.5-O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de acordo 
com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos.
9.6-As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
9.7- No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato 
poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
9.8-Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 9.1 deste Capítulo.
9.9-Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto anteriormente.
9.10-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.
9.11-Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

10.  DO PROVIMENTO DO CARGO

10.1-O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
10.2-A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru e por correspondência que estabelecerá data, 
horário e local para a apresentação do candidato aprovado.
10.2.1-O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter 
irrevogável e irretratável do concurso público, comprovado através de Termo de Convocação e Aviso de 
Recebimento.
10.3-Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (art. 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
10.4-A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 11.1.1 do Capítulo 11 – Das Disposições 
Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como 
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento de Água e Esgoto.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na Constituição 
Federal de 1988;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física e mental;
10.4.1- Caso haja dúvidas quanto aos comprovantes apresentados pelo candidato, o Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru poderá exigir a apresentação de documentos ou provas complementares a fim de viabilizar a 
nomeação.
10.5-Para a 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.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
10.6-A nomeação para os cargos dar-se-á pelo regime estatutário, ficando o servidor sujeito a estágio probatório.

11.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1-A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.
11.1.1-Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos constantes no 
item 2.3 do Capítulo 2 – Das Inscrições.
11.2-A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
11.3-O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se responsabiliza 
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
11.4-O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, telefone, e-mail 
e afins), junto ao DAE e durante o prazo de validade do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe 
cabendo qualquer reclamação caso não seja possível a sua localização para atendimento da convocação. O DAE 
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.
11.5-O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data da publicação 
de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual 
período, a critério da Administração.
11.6-A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. 
O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as necessidades 
do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas oferecidas no prazo de 
validade deste edital.
11.7-Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e perícia 
psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo DAE e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.
11.8-Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de 
acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.
11.9-Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de declarações e 
documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11.10-Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e Esgoto de Bauru - DAE, 
por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pelas Portarias nº 242/2018 e nº315/2018.
11.11-A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.
11.12-O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando não comparecer 
às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
11.13-O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando as 
determinações constantes no Capítulo 9, será HOMOLOGADO pelo Presidente do Conselho Administrativo do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sendo publicada no Diário Oficial de Bauru.
11.14-O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e estadas dos 
candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e objetos esquecidos ou 
danificados no local ou sala de prova.
11.15-O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, servindo 
a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
11.16-Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do DAE www.daebauru.sp.gov.
br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegado qualquer 
espécie de desconhecimento.
11.17-Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital a ser publicado no 
Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos veículos de imprensa locais, 
de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.  
11.18-Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial 
de Brasília.
11.19-
11.20-A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão 
objeto de avaliação da prova neste Concurso.
Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão destruídas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Bauru/SP, 31 de agosto de 2018.

Eric-Édir Fabris
Presidente – DAE Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Descrição sumária: 
Executar os serviços de limpeza dos gradeamentos, caixas de areia do processo de tratamento de esgoto. Realizar 
limpeza das áreas internas e externas, conforme necessidade operacional. Executar a remoção periódica dos 
resíduos sólidos retirados da estação elevatória de esgotos (poço de sucção, gradeamento grosseiro, grade fina/
peneira, caixa de areia) e de tratamento do lodo (desidratação mecânica) da ETE e acompanhar o transporte 
interno, acondicionamento e destinação final adequada. Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos 
eletromecânicos do sistema de tratamento biológico; controlar os estoques de produtos químicos utilizados na 
operação e outros materiais de uso na unidade. Acompanhar o funcionamento dos painéis de controle, leituras de 
campo e ações de controle em todas as unidades das ETE(s), de forma manual ou automatizada, utilizando-se de 
medidores de vazão; temporizadores; inversores/conversores de frequência; direcionadores de fluxo; rotação de 
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bombas, misturadores e raspadores; aeradores, dosagem de produtos químicos; abertura/fechamento de válvulas/
registros, sensores de gás sulfídrico. Operacionalizar e acompanhar serviços de nivelamento de vertedores e 
lâminas líquidas nas diversas unidades. Executar os serviços de limpeza, desobstrução e manutenção das unidades, 
detecção de vazamentos e entupimentos. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de 
segurança, higiene e qualidade do trabalho. Executar tarefas correlatas, conforme necessidade do trabalho, sob 
orientação do superior imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no presente edital)
LINGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; encontros vocálicos 
e consonantais; divisão silábica; sílaba tônica; classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, preposição, verbo, 
advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; tipos de frases; pontuação; alfabeto; sinônimos e 
antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, concordância nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de 
três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau; 
Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades políticas, econômicas e sociais (ocorridas a partir de janeiro de 2018, 
divulgados nas mídias impressas e digitais); Cidadania; Meio ambiente e Legislação: Lei Orgânica do Município 
de Bauru, Decreto Estadual nº 8468/1976 Título I - Capítulo I e II e Resolução nº 430/2011do CONAMA (MMA); 
Conhecimentos gerais, conceitos e noções de tratamento de esgoto (disponível no site do DAE: www.daebauru.
sp.gov.br acessos: Esgoto/Tratamento e Extras/Leis e Decretos); Noções de Segurança no Trabalho e utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.

PROVA PRÁTICA: Reconhecimento de ferramentas, peças e materiais; simulação real de limpeza de gradeamento 
e desarenador para a demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio dos equipamentos/ferramentas, 
peças e força física de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
______________________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, 
com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato 
portador com deficiência de acordo com o Capítulo 3 do Edital 02/2018.
Descrição da Deficiência:
__________________________________________________________________________________________
________________________________________
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 3 - DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 02/2018 – DAE.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o(a) Sr. (a) ________________________________________________________, portador(a) do 
R.G. nº._____________________________ e do CPF nº. _____________________________, 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:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.

C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 

REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
__________________________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do documento de 
identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a 
prova, conforme o especificado abaixo:
__________________________________________________________________________________________
________________________________________

Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 3 – DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 02/2018 - DAE.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de 
inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ______
__________________________, residente à R./Av. _________________________________________________
__________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________. 
Embasamento: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2018.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII 
CRONOGRAMA

Datas Eventos
06/09/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
11/09/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/09/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/09/2018 Abertura Inscrições
04/10/2018 Encerramento Inscrições

13 a 17/09/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

20/09/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

13/09 a 11/10/2018 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

13/09 a 04/10/2018 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de 
deficiente

18/10/2018 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial 
para realizar a prova

18/10/2018 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
20/10/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/10/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/11/2018 Previsão da realização da Prova Objetiva
06/11/2018 Previsão de divulgação do Gabarito
01/12/2018 Previsão de Resultado e Convocação Prova Prática
16/12/2018 Previsão da Realização Prova Prática
29/12/2018 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
05/01/2019 Previsão Classificação Final
15/01/2019 Previsão de Homologação
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EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

CONVOCAÇÃO
A EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Bauru, solicita o comparecimento do candidato 
abaixo relacionado, no setor de Recursos Humanos, situado à Praça João Paulo II s/nº - das 8:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado à sua admissão, conforme Processo Seletivo já realizado.
PROCESSO SELETIVO 004/2014 (AGENTE DE TRANSPORTE)
REGIANE CRISTINA DE AZEVEDO RG 439641664
HATILA CABRAL RIBEIRO RG 479714198
O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SERÁ CONSIDERADO DESISTÊNCIA 
À VAGA.

Bauru, 06 de setembro de 2018.
SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇO SOCIAL

EMDURB

CONVOCAÇÃO
A EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Bauru, solicita o comparecimento do candidato 
abaixo relacionado, no setor de Recursos Humanos, situado à Praça João Paulo II s/nº - das 8:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado à sua admissão, conforme Processo Seletivo já realizado.
PROCESSO SELETIVO 006/2014 (ADVOGADO)
RICARDO AUGUSTO SALGADO RG 292339094
O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SERÁ CONSIDERADO DESISTÊNCIA 
À VAGA.

BAURU, 06 DE SETEMBRO DE 2018.
SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇO SOCIAL

EMDURB

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/16.
Processo nº 5438/2016 – Pregão Presencial nº 012/2016
Contratante: EMDURB – Contratada: BANCO DO BRASIL S/A.
Objeto: Considerando o encerramento da unidade com prefixo 1963 do Banco do Brasil S/A. e a consequente 
baixa de sua inscrição no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/6970-10, inicialmente contratada pela EMDURB, altera-
se o CNPJ contratado para o nº 00.000.000/0001-91, bem como alteração do endereço da sede para Q Saun, 
quadra 5 lote B, torres I, II, e III, s/nº, andar 1 a 16, sala 101 a 1601, Asa Norte, CEP: 70.040-912, em Brasília 
– Distrito Federal, conforme solicitado pela contratada às fls. 562. A empresa BANCO DO BRASIL S/A, inscrita 
no CNPJ nº 00.000.000/0001-91, atende aos mesmos requisitos da habilitação e adere ao Edital e as cláusulas do 
Contrato supramencionado, como se neste instrumento estivesse integralmente transcrito. CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, de comum acordo, conforme previsto no art. 57, II da Lei 8.666/93 e cláusula 2.1 do contrato em 
epígrafe, pactuam a prorrogação do presente contrato de prestação de serviço de COBRANÇA BANCARIA, por 
12 (doze) meses pelo período compreendido de 31/08/2018 à 30/08/2019, perfazendo ao final desta prorrogação 36 
(trinta e seis) meses de vigência do instrumento em questão. Fica pactuado a renúncia do reajuste previsto referente 
ao acumulado no período pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), previsto na cláusula 2.2.1 
do contrato em epígrafe, nos termos apresentados pela Contratada às fls. 500, permanecendo os valores conforme 
planilha abaixo, sendo que o valor total anual perfaz o montante de R$ 31.539,00 (trinta e um mil, quinhentos e 
trinta e nove reais).
Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do presente ou outro termo 
aditivo.
Assinatura: 30/08/2018
Bauru, 06 de setembro de 2018.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
Processo nº 3173/2018 – Pregão Presencial Registro de Preços nº 026/18
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que analisados os documentos previstos na cláusula 7.8 
do Edital, apresentada pela empresa, VIAVERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI EPP, o item 02 da Cota 
Principal e Cota Reservada, NÃO ATENDEM ao disposto no item 7.8 do Edital.
Diante do exposto, a LICITANTE fica INABILITADA. Assim, abre-se prazo recursal de 03 (três) dias úteis, 
conforme previsão contida na cláusula 8.1 do edital.
Objeto: Eventual aquisição de Tinta para demarcação viária Amarela, à base de resina acrílica, conforme ABNT 
NBR 11862:2012.
Bauru, 06 de setembro de 2018.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056349
Processo nº 7077/14 – Pregão Presencial nº 019/14
Contratante: EMDURB 
Compromissária: CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA
Objeto: 12 M.O. Aluguel de impressora, 06 M.O. Aluguel de máquina auto envelopadora
Valor Total: R$ 9.825,90
Condições de Pagamento: 10º dia útil subsequente à prestação do serviço.
Assinatura: 31/08//2018
Bauru, 06 de setembro de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056350
Processo nº 7077/14 – Pregão Presencial nº 019/14
Contratante: EMDURB
Compromissaria: CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA
Objeto: 06 M.O. Aluguel de impressora
Valor Total: R$ 3.370,50
Condições de Pagamento: 10º dia útil subsequente à prestação do serviço.
Assinatura: 31/08/2018
Bauru, 06 de setembro de 2018.
Presidente da EMDURB

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

Donizete do 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.

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);
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- 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 ADMINISTRATIVA
CONVÊNIO – PROCESSO: N° 1514/2018 – CONVÊNIO: N° 02/2018 – CONTRATANTE: – Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONTRATADA: ODONTO 
SÃO LUCAS LTDA  - OBJETO: - Celebração de convênio visando o fornecimento e a prestação de serviços 
inerentes a atividade da empresa conveniada, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas desta Fundação – 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n.º 6.343/2.013 e posteriores alterações – PRAZO: - 12 (doze) meses. 
– VIGÊNCIA: 07/08/2018 a 06/08/2019 – Assinatura – Dia 07/08/2018, conforme art. 61, parágrafo único da 
Lei Federal n°. 8.666/93. 

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU

COMISSÃO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL– BIÊNIO 2019/2020
EDITAL 02/2018 

ERRATA – NA PUBLICAÇÃO OCORRIDA EM 25 DE AGOSTO NO DIÁRIO OFICIAL Nº3. 012, 
PÁGINA 56, A ESCOLA EMEF SANTA MARIA ENCONTRAVA-SE INCLUIDA NO GRUPO 01, PORÉM 
DEVIDO À ALTERAÇÃO DE ENEREÇO ELA FOI ALTERADA PARA O GRUPO 03, NO DIA 17/09, 
CONFORME TABELA ABAIXO:

GRUPO 03
NOME ENDEREÇO BAIRRO

10/set EMEI Jayme Bichusky R. Joaquim Felipe de Mello, 
2-33 - Jd. Godoy

10/set EMEI Edna Kamla Faina Endereço provisório: Alameda 
dos Miosótis, 5-49 - Pq. Vista Alegre

10/set EMEII Irene Ferreira Chermont Al. Dos Crisântemos, q.5 - Pq. Vista Alegre 

11/set Núcleo de Saúde Parque Vista Alegre - 
Dr. Sebastião G. Cavalli Rua Jacob Corso, quadra 04 - Pq. Vista Alegre

11/set CRAS GODOY Alameda Flor do Amor, q. 10, 
s/n, Jd. Godoy

11/set Núcleo de Saúde Godoy - Dr. Osires 
Domingues

Alameda Flor do Amor, Qd 
10, s/nº Jardim Godoy

12/set EMEF “Cônego Aníbal Difrância” Al. Manoel Figueiredo, 1-20 - Pq. São Geraldo

12/set REGIONAL SÃO GERALDO RUA CARLOS GALINTERS 
QD 02 

PARQUE SÃO 
GERALDO

13/set R6/Almoxarifado/Construção Civil Alameda do Ipê, , Parque São Geraldo

13/set SERV. CASA DO GAROTO (POLO 
GARCIA) Rua Kempe Togashi, q. 1, s/n, Vila Garcia

13/set EMEII Etelvina de Araújo Almeida R. Júlio Simões, 4-45 - Vl. Garcia
14/set EMEF “Nacilda de Campos” Rua Joaquim Marciano, 5-39 - Vl. Garcia/Jd. TV 
14/set EMEI Dorival Teixeira de Godoy R. Luiz Bonetti, 1-26 - Jd. Pagani

14/set Distrital “Luiz Edmundo Coube” Rua: Manoel Pinto Ribeiro, 
1-30 Jd. Araruna

17/set EMEF “Etelvino Rodrigues 
Madureira”

Rua Severino Dantas de Souza, 
5-15 - Jd. Flórida/Araruna

17/set EMEI Orlando Silveira Martins R. Valdemir Nunes Medeiros, 
4-100 Vl. Santa Luzia 

17/set
Ginásio Municipal de Esportes 
“Raduan Trabulsi Fº ” Av: Darcy César Improta, Q. 03 Vila Santa Luzia

EMEF “Santa Maria” Rua Assumpção -Antigo Sesi Vila Santa Luzia

18/set Núcleo de Saúde Beija Flor - Dr. 
Armando Cardieri

Rua Julieta G. de Mendonça, 
Quadra 01 N.H. Beija Flor

18/set EMEI Márcia de Almeida Bighetti R. Dr. Adaucto de Carvalho, 
1-180 - N. Mary Dota

18/set EMEF “Alzira Cardoso” Rua Orozimbo Florêncio 
Figueiredo, 4-45 - Jd. Chapadão

19/set EMEII Iara Conceição Vicente Rua Cesar Cruz Ciafrei, S/N .Chapadão

19/set EMEI Magdalena Pereira da Silva 
Martha 

R. Maria Elísia Nogueira de 
Oliveira, 1-100 N. Mary Dota 

19/set BIBLIOTECA RAMAL MARY DOTA RUA ANTONIO ALCAZAR, 
5-153. - MARY DOTA

20/set Núcleo de Saúde Mary Dota - Dr. 
Angelo Pagoto

Rua Pedro Prata de Oliveira ao 
lado da UPA/ 

20/set UPA - Mary Dota Rua Pedro Salvador, quadra 
02 s/nº, 

Núcleo Habitacional 
Mary Dota 

20/set EMEF “Thereza Tarzia - Irmã 
Rosamaria Tarzia”

Rua Antonio Montebugnolli, 
6-32 - N. Nobuji Nagasawa

21/set EMEII Luzia Maria Daibem Ferraz de 
Arruda

Rua Luiz Marcílio Bernardo, 
3-160 Mary Dota

21/set EMEII Jardim Ivone Rodovia Cesário José de 
Castilho, Km 346 - Quinta da Bela olinda

21/set Almoxarifado Dep. Adm. Rodovia Cesário José de 
Castilho, Km 346 Quinta da Bela olinda

21/set Almoxarifado Saude - UPT SAUDE Rodovia Marechal Rondon 
Km 345 Jd Colina Verde

24/set Unidade de Saúde da Família Vila São 
Paulo - Dr. Danilo Campana

Rua Gaudêncio Piola, quadra 
04, Vila São Paulo

24/set EMEI Catharina Paulucci Silva R. Benedito Raymundo de 
Mattos, 3-65 - Vl. São Paulo

24/set EMEII Hubert Rademakers R. dos Enfermeiros, q.1 - Nc. Gasparini

24/set ETE - CANDEIA acesso pela Rua dos Mecanicos Nc. Gasparini

25/set Núcleo de Saúde Gasparini - Drª Vilma 
de Araújo Leão

Rua: Aparecida Inês Chrispim 
de Matos, quadra 02 N.H. Gasparini

25/set Distrital “José Carlos Galvão de 
Moura” Av: dos Açougueiros, s/nº N. Ed. B. Gasparini

25/set EMEI Maria Elizabet Camilo de Pádua R. Mário Colonhesi, 1-35 - N. Índia Vanuire
26/set EMEII Maria Fátima Figueiredo R. Santo Garcia, q.5 - Pousada da Esperança

26/set EMEI Valéria de Oliveira Asenjo R. Joaquim Gonçalves Soriano, 
6-25 -

Pousada da Esperança 
II 

27/set Unidade de Saúde da Família Nova 
Bauru

Rua Lucia Boni São Pedro 
2-154, Nova Bauru

27/set EMEF Prof. “José Romão” Rua Pedro de Castro Pereira, 
8-20 - Nova Bauru 

28/set Unidade de Saúde da Família Pousada 
da Esperança II

Rua Antônio Jerônimo da Silva 
nº. 1-105,

Pousada da Esperança 
II

28/set EMEII Rosa Inês Úngaro Verinaud Rua Pedro Barreiro de 
Figueiredo, q.4 – Pousada da Esperança 

Bauru, 23 de agosto 2018.

Simone Stoco Scarabotto Cury
Presidente (Departamento de Água e Esgoto)

Monica Martyniak Donaire
Secretário (FUNPREV)

Carlos Sérgio Alves de Amorim
Membro (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Bauru)

Juliana Aparecida Pires Morgado
Membro (Prefeitura Municipal de Bauru)

Lucas Matheus Fernandes Baravieira
Membro (Câmara Municipal de Bauru)

Daniella Cristina de Oliveira Alves
Membro (Prefeitura Municipal de Bauru)

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 307/2018
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 16 de agosto de 2018, a(o) Sr.(a) Celina da Fonseca 
de Souza Gonçalves, portador(a) do RG nº. 14.XXX.XXX-8 SSP/SP e CPF/MF nº. 067.XXX.XXX-46, em 
decorrência do óbito do(a) Sr(a). Antonio Aparecido Gonçalves, portador(a) do RG nº 11.XXX.XXX-0 SSP/
SP CPF/MF nº. 558.XXX.XXX-49 PIS/PASEP nº. 10415516401, no cargo de Tratorista, matrícula funcional 
nº. 21.713, servidor(a) inativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento 
administrativo nº. 2945/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição 
Federal c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 04 de setembro de 2018.

PORTARIA Nº 308/2018
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 05 de setembro de 2018 a(o) Sr(a). Ed Wagner Teixeira, 
portador(a) do RG nº. 5.XXX.XXX-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 586.XXX.XXX-59, PIS/PASEP nº 10287544556, 
servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Saúde cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Agente 
de Controle as Endemias, matrícula funcional nº 800.498, padrão B-02, com proventos proporcionais conforme 
procedimento administrativo nº 2343/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 92-B incisos 
I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 04 de setembro de 2018.

PORTARIA Nº 309/2018
  APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 05 de setembro de 2018 a(o) Sr(a). Eliane Regina 
Catalano Monteiro, portador(a) do RG nº. 10.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF nº. 066.XXX.XXX-77, PIS/
PASEP nº 124.32959.47.9, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Saúde cargo efetivo 
de Especialista em Saúde – Enfermeiro, matrícula funcional nº 21.881, padrão A-22, com proventos integrais 
conforme procedimento administrativo nº 2685/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 
incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 04 de setembro de 2018.         

COMUNICADO
COMUNICAMOS o falecimento da Sra. Helena Gomes do Amaral, portadora do RG nº 12.XXX.XXX-4 SSP/SP 
e CPF/MF nº 015.XXX.XXX-58, matrícula nº 7.592, servidora inativa FUNPREV-PMB, ocorrido em 02/08/2018.

COMUNICAMOS o falecimento da Sra. Alayrce de Oliveira Alvares Ferreira, portadora do RG nº 4.XXX.950 
SSP/SP e CPF/MF nº 245.XXX.XXX-79, matrícula nº 700.034, pensionista FUNPREV-PMB, ocorrido em 
28/08/2018.

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Sylvio Salvador, portador do RG nº 7.XXX.875 SSP/SP e CPF/MF nº 
797.XXX.XXX-53, matrícula nº 21.558, aposentado FUNPREV-PMB, ocorrido em 26/08/2018.

No Diário Oficial do dia 01/09/2018

Onde se Lê:
PORTARIA Nº 301/2018
APOSENTA  voluntariamente, com paridade a partir de 01 de setembro de 2018 a(o) Sr(a). Marilene Maria 
Rodrigues dos Santos, portador(a) do RG nº. 9.XXX.XXX-2 SSP/SP e CPF/MF nº. 792.XXX.XXX-87, PIS/
PASEP nº 10916553083, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Educação cargo efetivo 
de Especialista em Gestão Escolar – Diretor e Escola de Educação Infantil, matrícula funcional nº 24.630, padrão 
B-27, conforme procedimento administrativo nº 1516/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no 
artigo 145 incisos I, II, III e IV c/c artigo 92 § 5º da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 31 de agosto de 2018.
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Leia – se:
PORTARIA Nº 301/2018
APOSENTA  voluntariamente, com paridade a partir de 01 de setembro de 2018 a(o) Sr(a). Marilene Maria 
Rodrigues dos Santos, portador(a) do RG nº. 9.XXX.XXX-2 SSP/SP e CPF/MF nº. 792.XXX.XXX-87, PIS/
PASEP nº 10916553083, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Educação cargo efetivo 
de Especialista em Gestão Escolar – Diretor e Escola de Educação Infantil, matrícula funcional nº 24.630, padrão 
B-27 com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 1516/2018, uma vez atendidas às 
condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV c/c artigo 92 § 5º da Lei Municipal nº 4830/2002 e 
5397/2006.
Bauru, 31 de agosto de 2018. 

PODER LEGISLATIVO
Alexssandro Bussola

Presidente

Atos da Mesa Diretora
LEI Nº 7107

De 31 de agosto de 2018

Determina a obrigatoriedade, por parte das 
Construtoras, a implantação de ganchos para 
passagem de cabo de aço “linha da vida” em todas 
as construções públicas ou privadas.

ALEXSSANDRO BUSSOLA, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 6º e 7º do Artigo 38 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica obrigatória a implantação de grampos para passagem de cabo de aço “linha da vida”, 
bem como os destinados a ancoragem de equipamentos de sustentação de andaimes nas 
paredes externas dos edifícios construídos em nosso Município, com no mínimo quatro 
pavimentos ou 12 metros de altura, a cada 2 metros a partir do nível térreo.

Art. 2º A responsabilidade da instalação dos grampos de aço, fica por conta das Construtoras, 
sem que seja repassado qualquer valor a mais aos proprietários dos imóveis.

Art. 3º Os grampos deverão ser de aço e possuir selo de inspeção e aprovação do INMETRO, 
seguindo as normas federais de segurança.

Art. 4º O item de segurança a ser implantado em novas construções em nossa cidade e a que 
se refere esta Lei, estará vinculado ao Departamento Competente para Aprovação de 
Projetos e posterior expedição de alvarás juntos aos Órgãos Municipais e Estaduais.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor, após a sua publicação.

 Bauru, 31 de agosto de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 31ª 

SESSÃO ORDINÁRIA, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Capitão Mário Rossi e 
Joaquim Radicopa, Jardim Petrópolis.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de braços de iluminação nos postes de luz existentes na quadra 
14 da Avenida das Bandeiras, Parque Santa Cândida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Bernardino 
de Campos, Vila Falcão/Vila Alto Paraíso.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da praça localizada entre as Ruas Adorna Ruffini 
Aronne e Coronel Alves Seabra, Jardim Progresso.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo nos cruzamentos das Ruas Capitão Gomes 
Duarte com Azarias Leite e Gérson França, Vila Santa Clara.

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a construção de calçada defronte ao imóvel 14-70 da Rua 
Salvador Filardi, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel 08-50 
da Avenida Antônio Requena Nevado, Vila Alto Paraíso.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a construção de calçada e limpeza em todos os terrenos 
localizados na Rua Pedro Redondo Olher, Residencial Parque Granja Cecília A.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda extensão da Rua Félix 
Sanches Gomes, Vila Santista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, cópia integral, capa a capa, inerente da Prefeitura 
Municipal, do processo administrativo nº 4727/2016.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização e notificação para a limpeza do terreno localizado ao lado do 
imóvel 01-29 da Rua Manoel Maria Tomé, Parque Paulista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização e notificação para a limpeza do terreno localizado entre as 
Ruas José Fernando do Amaral e Carlos Ribeiro Vianna, Parque Paulista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção da quadra de esportes da praça localizada na quadra 02 da Rua 
Rodolf Fronek, Conjunto Habitacional Pastor Arlindo Lopes Viana.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada do lixo acumulado no cruzamento entre a Rua Cícero Bispo de 
Souza e a Avenida do Hipódromo, Jardim Olímpico.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado na quadra 11 da Avenida Duque 
de Caxias, Vila Altinópolis.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a abertura da Alameda dos Flocos, via paralela ao Córrego Madureira, da 
quadra 01 até a quadra 08.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas José Bueno de Camargo 
Sobrinho e Rosevaldo de Abreu Ribeiro, Jardim Ouro Verde.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 a 07 das Ruas Wakiti Adachi e 04 da Yoshizo 
Shibata, Jardim TV.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da praça localizada entre as Alamedas das Azaleias, das 
Alpinas e das Hortênsias, Madureira.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de bico de luz no poste existente na quadra 03 da Rua Joaquim 
Ferraz da Costa, Jardim Godoy.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de rampas de acessibilidade nas esquinas entre as Ruas Rio 
Branco e Presidente Kennedy, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o reparo e a manutenção das calçadas ao redor de toda a quadra esportiva 
localizada na quadra 03 da Rua Rubens Pagani, Jardim Estoril IV.
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 a realização de operação tapa-buracos nas quadras 02 e 03 da Rua José dos 
Santos Godoy, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 12 da Rua Carlos 
Marques, Jardim Bela Vista.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de áreas de lazer com brinquedos infantis e academia ao ar 
livre nos Núcleos Habitacionais Édison Bastos Gasparini e Vanuire.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão das Ruas Sebastião 
Navarro Terra, Walter Hugo Barreto Correia, Manoel Sanches, Antônio Galves, Severino Cabanne e em todas as 
ruas que se fizerem necessárias do Núcleo Habitacional Vanuire.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em toda extensão da Rua Venâncio Cabello, Núcleo 
Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a ligação da rede de água por bloco ou por apartamento em todos os 
condomínios Minha Casa Minha Vida de Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE para que realize o Refis a fim de que os inadimplentes dos condomínios 
Minha Casa Minha Vida de Bauru possam negociar suas dívidas junto à autarquia.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Rua Henrique 
Bianconcini, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de grade de proteção na boca de lobo existente na quadra 02 
da Rua João Quaggio, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 02 e 03 da Alameda 
Pirajuí, Vila Dutra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do terreno de propriedade da Prefeitura Municipal localizado na 
quadra 02 da Rua Argemiro Camargo, Vila Dutra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 03 da Alameda Três 
Lagoas, Vila Dutra.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da boca de lobo localizada na quadra 01 da Rua Almirante 
Barroso, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico das quadras 07 a 11 da Rua Sidney de Freitas, 
Conjunto Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de alça de acesso ligando no sentido centro-bairro da Avenida 
Duque de Caxias à Avenida Nações Unidas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a abertura da Rua Nelson Ferreira Brandão, localizada entre as Ruas Clóvis 
da Silva Gomes e Waldemar Gregório de Moraes, Residencial Jardim Jussara.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de obstáculo de solo ou de mão única de 
direção na quadra 03 da Rua Maria José Cordovil de Souza, Parque Bauru.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de poste com iluminação entre a quadra 01 da Rua Antônio 
Alcazar com a Rua Vicente Rocha, Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico entre a quadra 07 da Rua Capitão Mário Rossi com 
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a Rua Zephilo Grizoni, Jardim Petrópolis.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 06 a 09 da Rua Capitão Mário Rossi, 
Jardim Petrópolis e na quadra 01, com desnível sobre elevação, da Avenida Rosa Malandrino Mondelli, Jardim 
Mendonça.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a alteração da posição do poste existente na entrada da quadra 01 da Avenida 
Rosa Malandrino Mondelli, Jardim Mendonça.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas Capitão 
Mário Rossi e Zephilo Grizoni, Jardim Petrópolis.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de calçada na praça localizada na confluência entre as Ruas 
João Scarco, Miguel Ângelo Peregini e Dezesseis, Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio Rasi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento das quadras 01 a 03 da Rua Jorge Pacheco Oliveira, Jardim 
Ivone.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de grade de proteção (guard-rail) na rotatória do lado ímpar no 
cruzamento entre as Avenidas Nuno de Assis e Rosa Malandrino Mondelli, Jardim Mendonça.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de sinalização de solo no cruzamento das Ruas Sargento 
José dos Santos e quadra 01 da Albano Capella, Jardim Nova Esperança.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo nos cruzamentos entre as Ruas 
Ângelo Svizzero e Virgínia Degasperi Pereira, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa; entre a Rua Braz Di Flora 
e Avenida Antônio Requena Nevado, Vila Alto Paraíso; entre Paulo Torralba e Narciso Delbonis, Jardim Estoril III 
e entre Antônio Gobette e Professor Francisco Antunes, Vila Engler.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de cobertura sobre o playground da parte externa da EMEII 
Maria de Fátima Lima de Figueiredo, localizada na quadra 05 da Rua Santo Garcia, Pousada da Esperança I.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação nas ruas marginais à Rodovia Bauru-Iacanga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a construção de calçadas a partir da quadra 05 da Rua 
Bertholdo do Carmo, passagem do Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa para a Quinta da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que a Secretaria Municipal de Saúde separe o atendimento adulto do infantil 
na UPA do Bela Vista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal informações sobre o andamento da obra do PAI (Pronto Atendimento 
Infantil).

PAULO FERREIRA LEITE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça Carmelita Santos Souza, localizada na quadra 14 
da Rua Cuba, Jardim Terra Branca.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza do terreno localizado na quadra 13 da Rua 
Pedro Fernandes, Vila São João do Ipiranga.
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.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB implantação de redutor de velocidade e sinalizações horizontal e 
vertical próximo ao imóvel 04-33 da Rua Laurestino de Freitas, Jardim Vitória.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do afundamento de solo localizado defronte ao imóvel 08-24B 
da Rua Giocondo Turini, Jardim Ouro Verde.

RICARDO PELISSARO LOQUETE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação e bancos na praça localizada na quadra 01 da 
Rua Joaquim Rodrigues Fraga, Tibiriçá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de sistema internet sem fio (Wi-Fi) no terminal rodoviário 
de Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a construção de uma sala tipo “Sala Vip” para abrigar, nos dias de frio 
e ou vento forte, os passageiros que ficam expostos no saguão aberto da rodoviária.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de todas as faixas de sinalização de solo, bem como das 
faixas de pedestres e guias dos bairros Vila Cidade Universitária e Jardim Dona Sarah.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de faixa de pedestres elevada defronte a quadra 01 da 
Praça Dom Pedro II, Centro.

ROGER BARUDE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 03 da Rua Manuel 
Rodrigues Pedroza, Jardim Vânia Maria.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua José Costa Ribeiro, 
Jardim Vânia Maria.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Felipe 
Olive, Jardim Vânia Maria.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Rua Felicíssimo 
Antônio Pereira, Vila São Francisco.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB que providencie, em caráter de urgência, a implantação de placas 
indicativas de sentido da Rua Florentino Alexandrino de Oliveira, Jardim Vitória.

SÉRGIO BRUM
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de calçadas no sentido bairro-centro defronte à ADUNESP na 
Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube e ao Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán” 
(CTI) na Avenida Nações Unidas, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a readequação viária nas proximidades da quadra 39 da Avenida Nações 
Unidas, Jardim Contorno.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura do obstáculo de solo e da sinalização de solo em geral 
defronte à EMEF Professora Lourdes de Oliveira Colnaghi, 03-20, Alameda Engenheiro João Batista Pacheco 
Fantin, Jardim das Orquídeas.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo na quadra 45 da Avenida Nações Unidas, 
nas proximidades do Sambódromo, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura da faixa de pedestres e sinalização de solo no cruzamento 
da Rua Benedito Ribeiro dos Santos com as Ruas Sérgio Malheiros e Barão de Itapetininga, Núcleo Residencial 
Presidente Geisel.

TELMA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua José Abraços 
Santinho, Jardim Cruzeiro do Sul; Rua Sylas Ferraz Sampaio e Alameda dos Goivos, Parque São Geraldo; Avenida 
Amapá, Vila Coralina e nas quadras 20 e 21 da Rua Santo Antônio, Vila São João da Boa Vista.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta nos cruzamentos entre as Ruas Francisco Lemos 
de Almeida e João Simonetti, Jardim Petrópolis; Sebastião Aleixo da Silva e José Marques Filho, Parque São 
Geraldo e entre Waldemir Rúbio e João Paulo I, Jardim Estrela D’Alva.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalização de solo com legenda ‘PARE’ no cruzamento 
entre a quadra 05 da Rua José Fernandes com a quadra 02 da Luso-Brasileira, Jardim Estoril IV.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte aos imóveis 01-37 das Ruas Clementino 
Boni e 01-77 da Joel José Sinhoretti, Jardim Marília; 07-56 da Sebastião Aleixo da Silva, Parque São Geraldo; 
04-93 da Joaquim Marciano, Vila Garcia e 05-75 da Antônio Duarte de Souza Brandão, Parque Santa Cecília.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água defronte ao imóvel 02-103 da Rua 
Joaquim Marciano, Vila Garcia.

YASMIM NASCIMENTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Maria da Graça Bueno 
Martins, Vila Carolina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua João Esteves de Souza, 
Vila Carolina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento da quadra 02 da Rua Lázaro Theodoro, Jardim Olímpico.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento da quadra 07 da Rua Vicente Barbugiani, Jardim Godoy.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a fixação da relação das linhas de transporte público em todos os 
pontos de ônibus da cidade.

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 32ª SESSÃO 
ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018

ORADORES INSCRITOS:

CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
FRANCISCO CARLOS DE GOES / PMDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PV
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA / PRB
MANOEL AFONSO LOSILA / PDT
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PP
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
PAULO FERREIRA LEITE / PP
RICARDO PELISSARO LOQUETE / PPS
ROGER BARUDE / PPS
SÉRGIO BRUM / PSD
TELMA GOBBI / SD
YASMIM NASCIMENTO / PSC
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PDT
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSB

Bauru, 05 de setembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE DERAM 
ENTRADA NA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018

Proc. nº  Assunto

170/18 Projeto de Lei nº 83/18, que altera os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 5558, de 10 de março de 
2008, que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 
COMUDE.

171/18 Projeto de Lei nº 84/18, que autoriza a suplementação de recursos, através de transposição, 
no orçamento do Município, exercício de 2018. (Saúde)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua JORGE LAURINDO FERREIRA 
DE PAIVA a uma via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:

Art. 1º - Fica denominado Rua JORGE LAURINDO FERREIRA DE PAIVA o prolongamento 
de via pública sem denominação oficial, que tem início no quarteirão 03 da referida 
via e término na Rua Francisco Santiago, no loteamento denominado Núcleo 
Habitacional Presidente Ernesto Geisel, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 03 de setembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa atender solicitação feita pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, por meio do Ofício GP 2577/18, para denominação de um prolongamento da Rua Jorge 
Laurindo Ferreira de Paiva.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta propositura.

Bauru, 03 de setembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Praça SIDIVAL 
PIRES a uma praça pública da cidade. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Praça SIDIVAL PIRES a praça pública sem denominação oficial, conhecida 
como Parte Praça A do loteamento Jardim Petrópolis e Parte Praça P-2 do loteamento Conjunto 
Habitacional Alto Alegre, no setor 04, quadra 1384, lotes 15 e 24, situada entre as Ruas José 
Dário, Hermínio Ramos e Zéphilo Grizoni, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 03 de setembro de 2018.

TODOS OS VEREADORES

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Sidival Pires (1962-2012), comerciante, graduado em Comunicação Social – Jornalismo, pela 
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, empresário no ramo do comércio de materiais de 
construção, na empresa Pires Materiais de Construção Ltda.

Nasceu em Reginópolis (70 km de Bauru) e posteriormente veio para Bauru com os pais 
Antônio de Souza Pires e Carmelita da Conceição Ribeiro Pires e os irmãos Marinalva, Edvaldo, Valdete, Hélio 
e Ilda Pires.

Casou-se com Ana Maria do Rego Pires, com quem teve dois filhos, Vinícius Rego Pires, 
nascido em 12/07/1995 e Matheus Rego Pires, nascido em 25/04/2000.

Filho e irmão amoroso, pai dedicado, marido carinhoso, homem visionário e inovador, 
empreendedor de sucesso, humano de caráter e otimista, patrão justo e amigo confiável.

Deixou-nos após uma linda trajetória e com muita luta, aos 50 anos, após perder a batalha para 
o câncer, do qual descansou na tarde de 04/07/2012, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e desde então jaz 
em paz no Cemitério Jardim do Ypê.

Tinha tantos amigos e influenciou tantas pessoas que, em sua despedida, foi necessário um 
caminhão de sua frota para levar as 68 coroas de flores que o homenagearam. Deixou saudade e exemplo por onde 
passou.

Bauru, 03 de setembro de 2018.

TODOS OS VEREADORES

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 32/2018

32ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 

10 DE SETEMBRO DE 2018

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   141/18 Projeto de Lei nº 64/18, que revoga as Leis nº 4318, de 07 de julho de 1998 e nº 6641, de 
04 de março de 2015. (autorizou permuta de áreas entre o Município de Bauru e Sérgio 
Eduardo Silva)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   147/18 Projeto de Lei nº 68/18, que prorroga o prazo contido no art. 3º da Lei nº 6732, de 06 
de outubro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à 
empresa UNIPETRO MARÍLIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA em regime 
de Concessão de Direito Real de Uso.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   148/18 Projeto de Lei nº 69/18, que altera a redação do art. 1º da Lei nº 7053, de 12 de abril 
de 2018, que autorizou o Poder Executivo a doar uma área de terreno à empresa WFB 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   150/18 Projeto de Lei nº 70/18, que disciplina a nomeação e posse no âmbito da Administração 
Municipal e dá outras providências.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   161/18 Projeto de Lei nº 79/18, que define o perímetro urbano do Município de Bauru e dá outras 
providências.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   163/18 Projeto de Lei nº 76/18, que altera a Lei nº 7007, de 11 de dezembro de 2017 (Lei 
Orçamentária Anual) e autoriza a transposição de recursos e a abertura de crédito especial 
no orçamento do exercício de 2018. (DAE)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   165/18 Projeto de Lei nº 81/18, que cria cargos nos quadros quantitativos de pessoal efetivo, 
referente aos cargos efetivos de Técnico em Saúde, Especialista em Saúde na Lei nº 5950, 
de 02 de agosto de 2010, e cargos efetivos de Agente em Gestão Administrativa e Serviços 
nos cargos transversais na Lei nº 5975, de 01 de outubro de 2010, nos respectivos Planos 
de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS nas áreas descriminadas.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   132/18 Projeto de Lei nº 58/18, que dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de 
resíduos sólidos e dá outras providências. 
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   155/18 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 75/18, que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 6574, de 
17 de outubro de 2014, que alterou o caput do art. 1º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 6098, de 19 
de julho de 2011 e altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002. 
(aportes financeiros FUNPREV)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   162/18 Projeto de Lei nº 77/18, que revoga os incisos IV e V do §2º do art. 21 da Lei nº 4864, de 
02 de julho de 2002, alterada pela Lei nº 7032, de 04 de janeiro de 2018 (composição do 
Conselho Gestor do Fundo SAGRA)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

   168/18 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua JORGE LAURINDO 
FERREIRA DE PAIVA a um prolongamento de via pública da cidade.
Autoria: MESA DA CÂMARA

   169/18 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Praça SIDIVAL PIRES a uma praça 
pública da cidade.
Autoria: TODOS OS VEREADORES

Bauru, 05 de setembro de 2018.
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