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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.376,  DE 01 DE SETEMBRO DE 2.020

P. 52.189/2.020 Altera a Lei Municipal nº 3.265, de 19 de outubro de 1.990, que dispõe sobre o regime 
dos Auditores Fiscais Tributários, regulamentando a Administração Tributária do Município de Bauru, de 
seus servidores e respectivas atribuições.

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 Revoga o Art. 1º e acrescenta o art. 1º-A e seus parágrafos à Lei Municipal nº 3.265, de 

19 de outubro de 1.990, com a seguinte redação:
“Art. 1º Revogado.
Art. 1º-A A Administração Tributária, expressamente definida no inciso 

XXII do art. 37 da Constituição Federal, no Município de Bauru, 
é composta pelos órgãos da Secretaria Municipal de Economia 
e Finanças responsáveis pelas funções de lançamento tributário, 
fiscalização tributária, arrecadação, cobrança de débitos não inscritos 
na dívida ativa, tributação e julgamento.

§ 1º As atividades da Administração Tributária Municipal, 
constitucionalmente definidas como essenciais ao funcionamento do 
Estado, são exercidas pelos:
I -  Auditores Fiscais Tributários, servidores de carreira 

específica, típica e exclusiva de Estado, de nível superior;
II -  Técnicos Tributários e demais servidores lotados nos 

órgãos de que trata o caput deste artigo.
§ 2º O cargo de Auditor Fiscal tem por objetivo motivar o incremento da 

arrecadação e a prática da fiscalização com eficiência e qualidade 
necessários pela demanda fiscal do Município, mediante o 
reconhecimento dos resultados alcançados.

§ 3º A Administração Tributária Municipal buscará alcançar a eficácia e 
eficiência da ação fiscal por meio da disponibilização de recursos 
tecnológicos, profissionalização e reconhecimento dos seus 
integrantes.

§ 4º Os servidores relacionados no § 1º terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos.” (NR)

Art. 2º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 2º da Lei Municipal nº 3.265, de 19 de outubro 
de 1.990, com a seguinte redação:
“Art. 2º (...)
Parágrafo único.  São atribuições do Auditor Fiscal Tributário:

I -  relativamente aos impostos, às taxas e às contribuições de 
competência do Município, administrados pela Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças:
a)  constituir o crédito tributário, mediante lançamento, 

inclusive por emissão eletrônica, com a revisão de 
ofício, a homologação, a aplicação de penalidades 
e a revisão das declarações efetuadas pelo sujeito 
passivo;

b)  fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e 
acessórias de tributos de competência do Município;

c)  controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos 
de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, 
objetivando verificar o cumprimento das obrigações 
tributárias do sujeito passivo, praticando todos os 
atos definidos na legislação específica, inclusive os 
relativos a busca e a apreensão de livros, documentos 
e assemelhados;

d)  supervisionar o compartilhamento de cadastros e 
informações fiscais com as demais administrações 
tributárias da União, dos Estados e outros 
Municípios, mediante lei ou convênio;

e)  avaliar e especificar os parâmetros de tratamento 
de informação, com vistas às atividades de 
lançamento, arrecadação, cobrança e controle de 
tributos e contribuições;

f)  planejar, coordenar, supervisionar e exercer, 
observada a competência específica de outros 
órgãos, as atividades de repressão à sonegação 
fiscal, ocultação de bens, direitos e valores;

g)  desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária;

h)  analisar, elaborar e proferir decisões, em 
processos administrativo-fiscais, nas respectivas 
esferas de competência, inclusive os relativos ao 
reconhecimento de direito creditório, à solicitação 
de retificação de declaração, à imunidade, a 
quaisquer formas de suspensão, exclusão e 
extinção de créditos tributários previstos na 
Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1.966 
(Código Tributário Nacional), à restituição, 
ao ressarcimento e à redução de tributos e 
contribuições, bem como participar de órgãos de 
julgamento singulares ou colegiados relacionados 
à Administração Tributária;

i)  estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter 
tributário, inclusive em processos de consulta;

j)  elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se 
sobre projetos de lei referentes a matéria tributária;

k)  supervisionar as atividades de disseminação 
de informações ao sujeito passivo, visando a 
simplificação do cumprimento das obrigações 
tributárias e a formalização de processos;

l)  prestar assistência aos órgãos encarregados da 
representação judicial do Município;

m)  planejar, coordenar, supervisionar e controlar 
as atividades de fiscalização, arrecadação e de 
cobrança dos impostos, taxas e contribuições;

n)  realizar pesquisa e investigação relacionados às 
atividades de inteligência fiscal;

o)  observados estritamente os termos do art. 6º da Lei 
Complementar Federal nº 105, de 10 de janeiro de 
2.001, e do art. 10 da Lei Municipal nº 6.950, de 09 
de agosto de 2.017, e Decreto Municipal nº 13.554, 
de 24 de outubro de 2.017, examinar documentos, 
livros e registros de instituições financeiras, refentes 
a contas de depósitos de aplicações financeiras de 
titularidade de sujeito passivo para o qual haja 
procedimento fiscal em curso, indispensáveis para 
a conclusão da fiscalização.

II - em caráter geral, sem prejuízo das demais atividades 
inerentes às atribuições da Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças:
a)  assessorar, em caráter individual ou em  grupos 

de trabalho, as autoridades dos órgãos da 
Administração Pública Municipal, e prestar- lhes 
assistência especializada, com vista à formulação 
e à adequação da política tributária, envolvendo 
planejamento, coordenação, controle, supervisão, 
orientação e treinamento;

b)  coordenar, participar e implantar projetos, planos 
ou programas de interesse da Administração 
Tributária;

c)  apresentar estudos e sugestões para o 
aperfeiçoamento da legislação tributária municipal 
e para o aprimoramento ou implantação de novas 
rotinas e procedimentos;

d)  avaliar e especificar sistemas e programas de 
informática relativos às atividades e lançamento, 
arrecadação, cobrança e controle de tributos e 
contribuições;

e)  avaliar, planejar, promover, executar ou participar 
de programas de pesquisa, aperfeiçoamento ou de 
capacitação dos Auditores Fiscais Tributários e 
demais servidores, relacionados à Administração 
Tributária;

f)  informar processos e demais expedientes 
administrativos tributários;

g)  exercer as atividades de orientação aos contribuintes 
quanto à interpretação da legislação tributária e ao 
exato cumprimento de suas obrigações fiscais;

h)  exercer outras atribuições que lhe forem 
cometidas pelas autoridades superiores, na esfera e 
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competência da Secretaria Municipal de Economia 
e Finanças, inclusive no âmbito administrativo.” 
(NR)

Art. 3º Fica acrescido o art. 2º-A e seus parágrafos na Lei Municipal nº 3.265, de 19 de 
outubro de 1.990, com a seguinte redação:
“Art. 2º-A Ficar reconhecida a função federativa aos membros da carreira 

de Auditor Fiscal Tributário.
§ 1º Para fins do caput deste artigo, considera-se função federativa o 

desenvolvimento das seguintes atividades:
I - participação em comitês gestores ou em órgãos 

equivalentes e em grupos de trabalho que tenham como 
escopo a regulamentação e a gestão de tributos de 
competência não exclusiva do Município;

II - fiscalização do cumprimento das obrigações principais e 
acessórias de tributos de competência não exclusiva do 
Município;

III - fiscalização ou arrecadação de tributos federais ou 
estaduais, nos termos do art.7º do Código Tributário 
Nacional;

IV - gestão compartilhada do cadastro fiscal de pessoas 
jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou 
composição societária;

V - especificação e homologação dos sistemas compartilhados 
de fiscalização, controle de arrecadação e cadastro, 
bem como a capacitação e o suporte aos usuários destes 
sistemas;

VI - compartilhamento da arrecadação, fiscalização e cobrança 
de tributos de competência não exclusiva do Município;

VII - julgamento do contencioso administrativo fiscal em 
âmbito federativo;

VIII - assistência a órgão competente pela cobrança do crédito 
tributário, em âmbito administrativo, relativamente aos 
tributos de competência não exclusiva do Muncípio;

IX - planejamento, gerenciamento e execução das operações 
de monitoramento dos repasses e da movimentação 
contábil e fiscal relativos a tributos de competência de 
outros entes federativos;

X - outras atividades de caráter federativo não previstas nesta 
Lei.

§ 2º A função de que trata o caput deste artigo abrange, também, as 
atividades autorizadas pelo inciso IV do parágrafo único do art. 
146 da Constituição Federal e previstas na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2.006, bem como outras que vierem 
a ser previstas em lei.

§ 3º A função de que trata o caput deste artigo é reconhecida como 
exercida de forma cumulativa e permanente, com as demais 
atribuições do cargo efetivo da carreira de Auditor Fiscal 
Tributário, referentes à administração dos tributos de competência 
do Município, conforme autorizado pela Constituição Federal.

§ 4º O conjunto das atividades de que trata este artigo, por sua 
natureza, é exercido pelos membros da carreira de Auditor Fiscal 
Tributário difusa.” (NR)

Art. 4º Fica acrescido o art. 2º-B e seu parágrafo único na Lei Municipal nº 3.265, de 19 de 
outubro de 1.990, com a seguinte redação:
“Art. 2º-B São prerrogativas dos integrantes da carreira de Auditor Fiscal 

Tributário, dentre outras previstas em lei:
I - proceder a constituição do crédito tributário;
II - dar início e concluir a ação fiscal;
III - iniciar a ação fiscal, imediatamente, e 

independentemente de ordem ou autorização superior, 
quando observar algum indício, ato ou fato, que possa 
redundar em evasão de tributos;

IV - o acesso, mediante identificação, a órgão público, 
estabelecimento privado, veículo, embarcação, aeronave 
e a toda e qualquer documentação e informação de 
interesse tributário e fiscal para vistoriar imóveis ou 
examinar arquivos e equipamentos, eletrônicos ou não, 
documentos, livros, papéis, banco de dados, com efeitos 
comerciais ou fiscais, necessários ao desenvolvimento 
da ação fiscal em andamento ou ao desempenho de suas 
atribuições, podendo fazer sua apreensão;

V - Com o auxílio de força pública para o desempenho 
de suas funções, nos termos do art. 200 do Código 
Tributário Nacional;

VI -  possuir carteira de identidade funcional;
VII -  requisitar das autoridades competentes certidões, 

informações e diligências necessárias ao desempenho 
de suas funções;

VIII - tomar ciência, pessoalmente, de atos e termos dos 
processos em que atuar podendo representar e recorrer 
das decisões contrárias aos interesses da Fazenda 
Municipal.

Parágrafo único.  Os cargos descritos nos incisos III e IV, nas alíneas “a” e “b” 
do inciso III e nas alíneas “a” e “c”, do § 2º, do art. 12, da Lei 
Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, alterada pela Lei 
Municipal nº 3.900, de 23 de junho de 1.995, ou os que venham 
a ser criados ou renomeados em substituição, são privativos do 
servidor de carreira de Auditor Fiscal Tributário, para resguardar 
a legalidade e legitimidade dos lançamentos tributários 
municipais.” (NR)

Art. 5º Fica acrescido o art. 2º-C na Lei Municipal nº 3.265, de 19 de outubro de 1.990, com 
a seguinte redação:
Art. 2º-C São deveres dos integrantes da carreira de Auditor Fiscal 

Tributário, dentre outros previstos em lei:

I - desempenhar com zelo e justiça os serviços a seu cargo;
II - zelar pela fiel execução dos trabalhos da Administração 

Tributária e pela correta aplicação da legislação 
tributária;

III - observar sigilo funcional quanto à matéria dos 
procedimentos em que atuar e, especialmente, naqueles 
que envolva diretamente os interesses da Administração 
Tributária;

IV - representar à autoridade competente sobre 
irregularidades que afetem  o bom desempenho de suas 
atividades funcionais, bem como qualquer situação 
definida em lei como crime;

V - buscar o aprimoramento continuo, com vista ao 
aperfeiçoamento de seus conhecimentos de legislação 
e da política tributária;

VI - relacionar-se com cordialidade e presteza com 
as autoridades superiores e com os contribuintes, 
mantendo a dignidade e a independência profissional, e 
zelando pelas prerrogativas do cargo;

VII - apresentar-se, no exercício de suas funções, de forma 
condizente com o cargo que exerce, tanto no aspecto 
de apresentação pessoal, como na conduta moderada, 
onde seus atos, expressões forma de comunicação e 
comportamento demonstrem equilíbrio, sobriedade e 
discrição;

VIII - não se identificar como Auditor Fiscal Tributário 
quando fora de suas atribuições funcionais, para fins de 
utilizar das prerrogativas do cargo;

IX - estar sujeito, pela natureza de suas atribuições, a ter sua 
produção e frequência aferidas por meio de Sistema de 
Controle de Produção, conforme regulamentação;

X - não insinuar nome de advogado e/ou contador para 
contribuintes que estejam sendo fiscalizados;

XI - não se utilizar da condição de Auditor Fiscal Tributário 
para alterar, indevidamente, o curso da ação fiscal e o 
andamento do processo tributário;

XII - levar em conta, para fins de desconsideração do atos 
ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de 
tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a 
ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a 
real natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, a ocorrência de falta de propósito negocial ou 
abuso de forma;

XIII - o sigilo do resultado dos exames, de informações e 
documentos, observada a legislação tributária;

XIV - o cumprimento de jornada suplementar prevista no 
inciso III do art. 29 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 
de outubro de 2.010, quando necessário e no interesse 
da arrecadação municipal e em atendimento ao art. 37 
da Constituição Federal, devendo a opção atender as 
exigências e condições da legislação específica;

XV - assistir, assessorar e prestar apoio, quando solicitado 
ou quando presenciar procedimentos fiscais, nos quais, 
outro servidor esteja sofrendo ou na iminência de sofrer 
qualquer forma de embaraço ao desempenho de suas 
atribuições.” (NR)

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 01 de setembro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.377, DE 01 DE SETEMBRO DE 2.020
P. 79.131/2.020 (4.639/2.020 – DAE) Acrescenta o Anexo III, ao art. 19, da Lei Municipal nº 6.365, 
de 17 de junho de 2.013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
Art. 1º Fica inserido o Anexo III, ao art. 19 da Lei Municipal nº 6.365, de 17 de junho de 

2.013, que elenca os quadros de atribuições dos cargos em comissão, passando a Lei 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19 (...)

(...)
Anexo III - Quadro de atribuições dos Cargos de Provimento em 

Comissão de livre nomeação e exoneração.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 01 de setembro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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Anexo III - Quadro de atribuições dos Cargos de Provimento em Comissão de livre nomeação e 
exoneração

CARGO: ASSESSOR DE GABINETE (comissão)

Função 
Essencial

Formular 
Políticas 
Públicas.

Administrar 
Organizações da 
Esfera Pública e 
Relacionadas.

Planejar 
Ações.

Coordenar e 
Supervisionar 
Ações 
Operacionais 
e Monitorar 
Resultados.

Prestar Assessoria.

Detalhada

1- 
Diagnosticar 
problemas;

2- Identificar 
prioridades;
3- Auxiliar 
em estudos 
técnicos;

4- Realizar 
consultas 
públicas;
5- Propor 

alternativas 
estratégicas;

6- Propor 
linhas de 

ação.

7- Prestar 
assessoria e 

assistência direta 
e imediata à 
Presidência e 
ao Conselho 

Administrativo;
8- Exercer as 
atribuições 

que lhe forem 
delegadas pela 
Presidência;

9- Assessorar a 
intermediação 

entre o Gabinete, 
Secretarias, 
Empresas 

Públicas e demais 
Poderes;

10- Receber e 
efetuar a triagem 
de autoridades, 
contribuintes e 
demais pessoas 
que buscarem 

atendimento com 
a Presidência;
11- Assistir a 
Presidência 

em seus 
compromissos 

(obras, 
solenidades e 

outros).

12- 
Identificar 

prioridades;
13- Planejar 
contratação e 
utilização de 

serviços;
14- 

Estabelecer 
metas;

15- Planejar 
etapas do 

processo de 
trabalho;

16- Definir 
ações entre 

áreas;
17- 

Acompanhar 
e discutir 

distribuição 
de orçamento 
entre áreas;

18- 
Desenvolver 
projetos em 
conjunto;

19- 
Identificar 
melhores 

práticas de 
trabalho.

20- Coordenar 
ações intersetoriais;

21- Atender 
ao público em 

geral, bem como, 
dar os devidos 

encaminhamentos;
22- Avaliar 

qualidade dos 
serviços prestados;

23- Avaliar 
desempenhos 
individual, da 

equipe, gerencial e 
institucional;
24- Elaborar 

relatórios 
gerenciais e de 
prestação de 

contas;
25- Relacionar 
resultados com 

normas vigentes;
26- Avaliar 

processos de 
trabalho;

27- Identificar 
melhores práticas 

de trabalho;
28- Reconduzir 

fluxo de 
procedimentos.

29- Prestar assessoria 
e assistência direta e 

imediata à Presidência 
e ao Conselho 
Administrativo 

(análises, despachos, 
pareceres, notas 

técnicas, informativas 
e encaminhamento 

de processos e 
documentos);

30- Administrar 
sistemas, processos, 

organização e métodos;
31- Arbitrar 
em decisões 

administrativas e 
organizacionais;

32- Avaliar viabilidade 
de projetos;

33- Coordenar 
programas e projetos;
34- Analisar estrutura 

organizacional;
35- Levantar 

dados para estudo 
dos sistemas 

administrativos;               
36- Prestar consultoria 
e assessoria, inclusive 

para as Divisões;
37- Representar a 

Presidência em eventos, 
reuniões e Conselhos.

CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA (comissão)

Função 
Essencial

Informar ao 
Público.

Iniciar o 
Processo de 
Informação.

Coletar 
Informação.

Registrar 
Informação.

Qualificar a 
Informação.

Prestar 
Assessoria e 

Comunicar-se.

Detalhada

1- Processar 
a informação;
2- Zelar pela 

precisão e 
veracidade da 
informação;
3- Priorizar a 
atualidade da 

notícia;
4- Divulgar 
notícias com 
objetividade.

5-Planejar, 
programar, 
coordenar e 
orientar as 

atividades da 
assessoria;
6- Fazer 

reunião da 
pauta;

7- Elaborar, 
distribuir e 
executar a 

pauta;
8- Orientar a 

produção;
9- Assegurar 
o direito de 

resposta.

10- Definir, 
buscar e 

entrevistar 
fontes de 

informações;
11- 

Selecionar 
dados;

12- 
Confrontar 

dados, fatos e 
versões;

13- Pesquisar 
e apurar 

informações;
14– 

Monitorar 
as matérias 
veiculadas 
pela mídia;

15- Redigir 
matérias;

16- Gravar 
imagens e 
entrevistas 

jornalísticas;
17- Ilustrar 
matérias;

18- 
Revisar os 
registros da 
informação;
 19- Realizar 

o registro 
fotográfico de 

eventos.

20- Questionar, 
interpretar e 

hierarquizar a 
informação;

21- 
Contextualizar 

fatos;
22- Organizar 

matérias 
jornalísticas;
23-Planejar a 

distribuição das 
informações 
no veículo de 
comunicação;
24- Formatar 

a matéria 
jornalística;

25- Abastecer 
e acessar banco 

de dados, 
imagens e 

sons.
26- Fazer a 
articulação 

com a 
Presidência, 
Assessoria 

de Gabinete 
e Diretores 
de Divisão 

em busca de 
uma ampla 

cobertura sobre 
os serviços 

prestados pela 
Autarquia.

27- Prestar 
assessoria e 
assistência 

direta e imediata 
à Presidência 
e ao Conselho 
Administrativo 

em matéria 
jornalística;
28- Manter a 
Presidência 
informada 

sobre o cenário 
midiático;
29- Fazer a 

articulação com 
os órgãos da 

imprensa;
30 - Comunicar-

se através 
de meios 

eletrônicos.

CARGO: CORREGEDOR ADMINISTRATIVO (comissão)

Função 
Essencial

Atividades de 
Inteligência Autárquica.

Atividades de 
Informações 
Funcionais.

Atividades de 
Apuração.

Assuntos Internos.

Detalhada 1- Coletar, processar, 
analisar e difundir dados 
de inteligência referentes 

à segurança física e 
patrimonial do DAE;

2- Nos Processos 
Administrativos 
Disciplinares: a) 

coordenar e fiscalizar 
os serviços de suas 

Comissões Processantes;
b) Elaborar, 

privativamente, por 
meio de suas Comissões 
Processantes, processos 

administrativos 
referentes a infrações 

administrativas atribuídas 
a servidores do DAE e, 
prosseguir os processos 

administrativos iniciados 
em outras unidades 
da Administração 
Municipal que lhe 

sejam encaminhados, 
quando conveniente 

aos interesses da 
Administração;

c) Indicar a instituição de 
Comissão Processante, 

que será composta, além 
do seu Presidente, de 

membros indicados pelo 
Presidente do Conselho 
Administrativo do DAE, 
através de Portaria, em 

consonância com as 
disposições legais.

3- Investigações ético-
sociais e informações 

gerais;
4- Instauração de 
procedimentos 
preliminares de 

apuração;
5- Instauração 
e elaboração, 

privativamente e de 
forma monocrática, 

as sindicâncias 
administrativas 

referentes às infrações 
administrativas 

atribuídas a servidores 
da Autarquia;

6- Prosseguir com as 
sindicâncias iniciadas 
em outras unidades 
da administração 
municipal que lhe 

sejam encaminhadas, 
quando conveniente 

aos interesses da 
Administração;
7- Instauração e 

elaboração de processos 
administrativos 
disciplinares;

8- Coleta e resposta de 
denúncias;

9- Prevenção e 
repressão às infrações 
funcionais com rondas 
preventivas e serviços 

operacionais;
10- Abertura de 

Expediente;
11- Lavratura de autos.

12- Promover 
a apuração 

das infrações 
administrativas 

atribuídas a 
servidores do 

DAE, bem como 
de qualquer 
outro fato 

envolvendo o 
DAE;

13- Realizar 
visitas de 
inspeção e 
correições 

extraordinárias 
em qualquer 

unidade 
autárquica, 
cientificado 
previamente 
o Presidente 
do Conselho 

Administrativo;
14- Apreciar 

representações 
que lhe forem 

dirigidas 
relativamente à 

atuação irregular 
de servidores;
15- Colaborar 
na análise do 

comportamento 
ético, social e 
funcional dos 

candidatos 
a cargos 

autárquicos, 
bem como 

dos ocupantes 
de tais cargos 

em estágio 
probatório, 

observadas as 
normas legais e 
regulamentares 

aplicáveis;
16- Apresentar 
mensalmente, 

ou quando 
solicitado pela 
Presidência, 

relatório sobre 
as atividades 
exercidas na 

Corregedoria;
17- Propor 
penalização 

ou absolvição 
funcional.

18- Dar atendimento às 
ocorrências de natureza 
disciplinar atribuídas a 

servidores da Autarquia;
19- Comparecer aos 
locais de ocorrências 
envolvendo próprios 

e máquinas do 
DAE, procedendo 
aos levantamentos 

preliminares e 
preparatórios;

20- Administrar e operar 
o sistema de telefonia 
para recebimento de 
denúncias, críticas e 

sugestões, garantindo o 
anonimato;

21- divulgar, 
periodicamente, 
exclusivamente à 

Presidência do DAE, 
relatórios sobre os 

trabalhos desenvolvidos 
pela Corregedoria Geral;

22- Nas atividades de 
prevenção e repressão às 
infrações funcionais, a 
Corregedoria deverá:

a) manter e executar, no 
âmbito da Autarquia, 

serviços de rondas 
ostensivas correcionais;
b) executar operações e 
diligências inerentes aos 
poderes de fiscalização, 
hierárquico e disciplinar 

da administração 
pública, no âmbito da 

Autarquia;
c) realizar, sempre que 
necessário, testes de 

integridade;
23- Propor a realização 

de serviços de 
assistentes sociais e 

psicológicos para apoio 
aos servidores.

CARGO: ASSESSOR DE CORREGEDORIA (comissão)

Função 
Essencial Atividades de Informações Funcionais. Diligenciamento.

Detalhada

1- Colher informações, de interesse da 
Administração, sobre os servidores da 

Autarquia;
2- Colher informações sobre servidores 

em estágio probatório auxiliando 
os responsáveis pela avaliação de 

desempenho;
3- Prestar informações aos níveis 
competentes sobre a existência de 

condições permissivas ou impeditivas ao 
exercício de chefia e encarregatura;
4- Registrar as decisões prolatadas 

em autos de sindicância, de processos 
disciplinares formais, bem como de 
inquéritos policiais e ações penais 

decorrentes;
5- Assessorar e promover atribuições 
pertinentes ao cargo de Corregedor 

Administrativo.

6- Emanar requisições a todos os órgãos de direção, 
chefia, encarregadura e demais servidores, para 
se apresentarem nas datas e horários que forem 

determinados;
7- Requisitar a apresentação de documentos, originais 

ou copiados;
8- Requisitar viaturas e outros meios necessários para 

o exercício de suas atribuições;
9- Ingressar livremente em qualquer sala, dependência 

ou órgão da Autarquia, mesmo em horário fora 
do expediente e independente da presença de seus 
titulares, desde que previamente comunicado ao 

Diretor de Divisão correspondente.
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CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS (comissão)

Função 
Essencial

Administrar Divisão e 
Prestar Assessoria.

Planejar Ações que 
Envolvam a Divisão.

Coordenar e Supervisionar 
Ações Operacionais.

Detalhada 1- Prestar assessoria e 
assistência jurídica direta e 
imediata à Presidência e ao 
Conselho Administrativo 

(análises, despachos e 
encaminhamento de processos 

e documentos);
2- Supervisionar, orientar, 
acompanhar e controlar as 
ações administrativas no 

âmbito da Divisão de Assuntos 
Jurídicos;

3- Programar, dirigir, 
coordenar e supervisionar as 
Procuradorias Contenciosa e 

Não Contenciosa; 
4- Exercer atribuições 

delegadas pela Presidência em 
matérias correlatas à Divisão 

de Assuntos Jurídicos;
5- Opinar, conclusivamente, 

sobre todas as questões e 
matérias no âmbito da Divisão 
de Assuntos Jurídicos e decidir, 
motivadamente, aquelas de sua 

competência;
6- Representar a Autarquia 

em eventos e reuniões quando 
tratar-se de assunto referente 

à Divisão de Assuntos 
Jurídicos, nos impedimentos da 

Presidência;
7- Receber citações da 

Autarquia em ações judiciais.

8- Identificar prioridades;
9- Planejar ações estratégicas 

para a Divisão, juntamente 
com os Diretores de Serviço 

das Procuradorias Contenciosa 
e Não Contenciosa;

10- Delegar aos Diretores 
de Serviço tarefas inerentes 
à Divisão ou ao Gabinete da 

Presidência;
11- Estabelecer metas;
12- Planejar etapas do 
processo de trabalho;

13- Reunir a equipe para 
melhor planejamento e 

sistematização das ações a 
serem executadas;

14- Prestar informações 
institucionais.

15- Coordenar e acompanhar a 
execução de projetos inerentes 
às Procuradorias Contenciosa 

e Não Contenciosa;
16- Coordenar utilização de 

infraestrutura;
17- Verificar junto às 

Diretorias de Serviço a 
necessidade de aquisição 

de recursos materiais 
e tecnológicos para o 
desenvolvimento das 

atividades;
18- Interpretar normas;

19- Propor modificações nas 
normas;

20- Avaliar aplicabilidade das 
normas vigentes;
21- Supervisionar 

movimentação e conservação 
de materiais e patrimônio;

22- Avaliar Diretorias e Seções 
da Divisão, identificando 
pontos críticos, propondo 
e discutindo com a equipe 
medidas para solucionar o 

problema.

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (comissão)

Função 
Essencial

Administrar Divisão e 
Prestar Assessoria.

Planejar Ações que 
Envolvam a Divisão.

Coordenar e Supervisionar 
Ações Operacionais.

Detalhada

1- Prestar assessoria e 
assistência direta e imediata 
à Presidência e ao Conselho 

Administrativo (análises, 
despachos e encaminhamento 
de processos e documentos) 

pertinentes ao universo 
administrativo;

2- Supervisionar, orientar, 
acompanhar e controlar 
as ações administrativas 

no âmbito da Divisão 
Administrativa;

3- Programar, dirigir, coordenar 
e supervisionar os Serviços de 

Compras, Patrimônio, Recursos 
Humanos; 

4- Exercer atribuições 
delegadas pela Presidência em 
matérias correlatas à Divisão 

Administrativa;
4- Opinar, conclusivamente, 

sobre todas as questões e 
matérias no âmbito da Divisão 

Administrativa e decidir, 
motivadamente, aquelas de sua 

competência;
5- Representar a Autarquia 

em eventos e reuniões quando 
tratar-se de assunto referente 
à Divisão Administrativa, nos 
impedimentos da Presidência.

6- Identificar prioridades;
7- Planejar ações estratégicas 

para a Divisão, juntamente 
com os Diretores de Serviço;
8- Delegar aos Diretores de 
Serviço tarefas inerentes à 
Divisão ou ao Gabinete da 

Presidência;
9- Estabelecer metas;
10- Planejar etapas do 
processo de trabalho;

11- Reunir a equipe para 
melhor planejamento e 

sistematização das ações a 
serem executadas;

12- Prestar informações 
institucionais.

13- Acompanhar a execução 
de projetos da área;

14- Coordenar utilização de 
infraestrutura;

15- Verificar junto às 
Diretorias de Serviço a 

necessidade de aquisição 
de recursos materiais 
e tecnológicos para o 
desenvolvimento das 

atividades;
16- Interpretar normas;

17- Propor modificações nas 
normas;

18- Avaliar aplicabilidade das 
normas vigentes;
19- Supervisionar 

movimentação e conservação 
de materiais e patrimônio;

20- Avaliar Diretorias e Seções 
da Divisão, identificando 
pontos críticos, propondo 
e discutindo com a equipe 
medidas para solucionar o 

problema.

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA (comissão)

Função 
Essencial

Administrar Divisão e Prestar 
Assessoria.

Planejar Ações que Envolvam 
a Divisão.

Coordenar e Supervisionar 
Ações Operacionais.

Detalhada

1- Prestar assessoria e 
assistência direta e imediata 
à Presidência e ao Conselho 

Administrativo (análises, 
despachos e encaminhamento 
de processos e documentos) 

pertinentes ao universo 
financeiro;

2- Supervisionar, orientar, 
acompanhar e controlar as ações 

administrativas no âmbito da 
Divisão Financeira;

3- Programar, dirigir, coordenar 
e supervisionar os Serviços 

de Controladoria Financeira, 
Informática, Receita, Tesouraria 

e Hidrometria Agregada;
4- Planejar, programar, 

supervisionar, coordenar e 
controlar as atividades relativas 
a receita, despesa, contabilidade, 

orçamento e tesouraria no 
âmbito da Autarquia;

5- Submeter à Presidência 
balancetes mensais relativos 

à situação financeira da 
Autarquia;

6- Manter registro dos dados 
relativos ao desempenho da 

Autarquia;
7- Manter gráficos relativos ao 

desempenho da Autarquia;
8- Manter demonstrativos 

sobre a evolução das receitas, 
despesas e investimentos 

realizados;
9- Exercer atribuições delegadas 

pela Presidência em matérias 
correlatas à Divisão Financeira;
10- Opinar, conclusivamente, 

sobre todas as questões 
e matérias no âmbito da 

Divisão Financeira e decidir, 
motivadamente, aquelas de sua 

competência;
11- Representar a Autarquia 

em eventos e reuniões quando 
tratar-se de assunto referente 

à Divisão Financeira, nos 
impedimentos da Presidência.

12- Identificar prioridades;
13- Planejar ações estratégicas 
para a Divisão, juntamente com 

os Diretores de Serviço;
14- Delegar aos Diretores 

de Serviço tarefas inerentes 
à Divisão ou ao Gabinete da 

Presidência;
15- Estabelecer metas;

16- Planejar etapas do processo 
de trabalho;

17- Reunir a equipe para 
melhor planejamento e 

sistematização das ações a 
serem executadas;

18- Prestar informações 
institucionais.

19- Acompanhar a execução de 
projetos da área;

20- Coordenar utilização de 
infraestrutura;

21- Verificar junto às Diretorias 
de Serviço a necessidade 
de aquisição de recursos 
materiais e tecnológicos 

para o desenvolvimento das 
atividades;

22- Interpretar normas;
23- Propor modificações nas 

normas;
24- Avaliar aplicabilidade das 

normas vigentes;
25- Supervisionar 

movimentação e conservação 
de materiais e patrimônio;

26- Avaliar Diretorias e Seções 
da Divisão, identificando 
pontos críticos, propondo 
e discutindo com a equipe 
medidas para solucionar o 

problema;
27 – Elaborar as Peças 

Orçamentárias – PPA (Plano 
Plurianual), LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) 
e LOA (Lei Orçamentária 

Anual);
28 – Acompanhar e informar 
à Presidência dados relativos 
às metas físicas e financeiras 

vinculadas às ações 
orçamentárias.

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA (comissão)

Função 
Essencial

Administrar Divisão e Prestar 
Assessoria.

Planejar Ações que 
Envolvam a Divisão. Coordenar e Supervisionar 

Ações Operacionais.

Detalhada

1- Prestar assessoria e assistência direta 
e imediata à Presidência e ao Conselho 

Administrativo (análises, despachos 
e encaminhamento de processos e 
documentos) pertinentes à Divisão 

Técnica;
2- Supervisionar, orientar, acompanhar 
e controlar as ações administrativas no 

âmbito da Divisão Técnica;
3- Planejar, programar, supervisionar 
e coordenar as atividades relativas à 
execução e manutenção de redes de 
água e esgoto, inclusive os serviços 

de ligação, fiscalização, manutenção e 
construção civil;

4- Programar, dirigir, coordenar e 
supervisionar os Serviços de Ligação de 
Água e Esgoto, Manutenção e Execução 

de Redes; 
5- Exercer atribuições delegadas pela 
Presidência em matérias correlatas à 

Divisão Técnica;
6- Opinar, conclusivamente, sobre 

todas as questões e matérias no 
âmbito da Divisão Técnica e decidir, 

motivadamente, aquelas de sua 
competência;

7- Representar a Autarquia em eventos 
e reuniões quando tratar-se de assunto 

referente à Divisão Técnica, nos 
impedimentos da Presidência.

8- Identificar 
prioridades;

9- Planejar ações 
estratégicas para a 

Divisão, juntamente 
com os Diretores de 

Serviço;
10- Delegar aos 

Diretores de 
Serviço tarefas 

inerentes à Divisão 
ou ao Gabinete da 

Presidência;
11- Estabelecer metas;
12- Planejar etapas do 
processo de trabalho;

13- Reunir a 
equipe para melhor 

planejamento e 
sistematização 

das ações a serem 
executadas;
14- Prestar 

informações 
institucionais.

15- Acompanhar a execução de 
projetos da área;

16- Coordenar utilização de 
infraestrutura;

17- Verificar junto às Diretorias 
de Serviço a necessidade 
de aquisição de recursos 

materiais e tecnológicos para o 
desenvolvimento das atividades;

18- Interpretar normas;
19- Propor modificações nas 

normas;
20- Avaliar aplicabilidade das 

normas vigentes;
21- Supervisionar 

movimentação e conservação de 
materiais e patrimônio;

22- Avaliar Diretorias e Seções 
da Divisão, identificando pontos 
críticos, propondo e discutindo 

com a equipe medidas para 
solucionar o problema.
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CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO (comissão)

Função 
Essencial

Administrar Divisão e Prestar 
Assessoria.

Planejar Ações que Envolvam 
a Divisão. Coordenar e Supervisionar 

Ações Operacionais.

Detalhada

1- Prestar assessoria e assistência 
direta e imediata à Presidência 
e ao Conselho Administrativo 

(análises, despachos e 
encaminhamento de processos 
e documentos) pertinentes à 
Divisão de Planejamento;
2- Supervisionar, orientar, 

acompanhar e controlar as ações 
administrativas no âmbito da 

Divisão de Planejamento;
3- Planejar, programar, coordenar 

e supervisionar as atividades 
correlatas aos projetos e custos do 
sistema de distribuição de água e 

coleta de esgoto;
4- Planejar, programar, coordenar 

e supervisionar as atividades 
correlatas aos projetos de 

engenharia nas áreas civis, 
sistema de geoprocessamento, 

controle de perdas e outras 
necessárias ao pleno 

desenvolvimento das atividades 
da Autarquia;

5- Programar, dirigir, coordenar 
e supervisionar os Serviços 
de Geoprocessamento, de 

Topografia, Controle de Perdas; 
Planejamento e Projetos e Custos; 
6- Exercer atribuições delegadas 

pela Presidência em matérias 
correlatas à Divisão de 

Planejamento;
7- Opinar, conclusivamente, 

sobre todas as questões e 
matérias no âmbito da Divisão 

de Planejamento e decidir, 
motivadamente, aquelas de sua 

competência;
8- Representar a Autarquia 

em eventos e reuniões quando 
tratar-se de assunto referente à 
Divisão de Planejamento, nos 
impedimentos da Presidência.

9- Identificar prioridades;
10- Planejar ações estratégicas 
para a Divisão, juntamente com 

os Diretores de Serviço;
11- Delegar aos Diretores de 
Serviço tarefas inerentes à 
Divisão ou ao Gabinete da 

Presidência;
12- Estabelecer metas;

13- Planejar etapas do processo 
de trabalho;

14- Reunir a equipe para melhor 
planejamento e sistematização 
das ações a serem executadas;

15- Prestar informações 
institucionais.

16- Acompanhar a execução de 
projetos da área;

17- Coordenar utilização de 
infraestrutura;

18- Verificar junto às Diretorias 
de Serviço a necessidade 
de aquisição de recursos 

materiais e tecnológicos para o 
desenvolvimento das atividades;

19- Interpretar normas;
20- Propor modificações nas 

normas;
21- Avaliar aplicabilidade das 

normas vigentes;
22- Supervisionar movimentação 

e conservação de materiais e 
patrimônio;

23- Avaliar Diretorias e Seções 
da Divisão, identificando pontos 
críticos, propondo e discutindo 

com a equipe medidas para 
solucionar o problema.

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO (comissão)

Função 
Essencial

Administrar Divisão e Prestar 
Assessoria.

Planejar Ações que Envolvam 
a Divisão.

Coordenar e Supervisionar 
Ações Operacionais.

Detalhada

1- Prestar assessoria e assistência 
direta e imediata à Presidência 
e ao Conselho Administrativo 

(análises, despachos e 
encaminhamento de processos e 

documentos) pertinentes à Divisão 
de Produção e Reservação;
2- Supervisionar, orientar, 
acompanhar e controlar as 

ações administrativas no âmbito 
da Divisão de Produção e 

Reservação;
3- Planejar, programar, coordenar 

e estabelecer diretrizes para o 
desenvolvimento das atividades de 
captação superficial e subterrânea, 

adução, tratamento de água e 
esgoto, reservação e distribuição 

de água para consumo da 
população;

4- Programar, dirigir, coordenar 
e supervisionar os Serviços 
de Tratamento de Esgoto, 
Eletromecânica, Águas 

Subterrâneas e Reservação e 
Águas Superficiais e Tratamento;
5- Exercer atribuições delegadas 

pela Presidência em matérias 
correlatas à Divisão de Produção e 

Reservação;
6- Opinar, conclusivamente, 

sobre todas as questões e 
matérias no âmbito da Divisão de 
Produção e Reservação e decidir, 
motivadamente, aquelas de sua 

competência;
7- Representar a Autarquia em 

eventos e reuniões quando tratar-
se de assunto referente à Divisão 
de Produção e Reservação, nos 
impedimentos da Presidência.

8- Identificar prioridades;
9- Planejar ações estratégicas 

para a Divisão, juntamente com 
os Diretores de Serviço;

10- Delegar aos Diretores 
de Serviço tarefas inerentes 
à Divisão ou ao Gabinete da 

Presidência;
11- Estabelecer metas;

12- Planejar etapas do processo 
de trabalho;

13- Reunir a equipe para melhor 
planejamento e sistematização 
das ações a serem executadas;

14- Prestar informações 
institucionais.

15- Acompanhar a execução de 
projetos da área;

16- Coordenar utilização de 
infraestrutura;

17- Verificar junto às Diretorias 
de Serviço a necessidade 
de aquisição de recursos 

materiais e tecnológicos para o 
desenvolvimento das atividades;

18- Interpretar normas;
19- Propor modificações nas 

normas;
20- Avaliar aplicabilidade das 

normas vigentes;
21- Supervisionar movimentação 

e conservação de materiais e 
patrimônio;

22- Avaliar Diretorias e Seções 
da Divisão, identificando pontos 
críticos, propondo e discutindo 

com a equipe medidas para 
solucionar o problema.

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL (comissão)

Função 
Essencial

Administrar Divisão e 
Prestar Assessoria.

Planejar Ações que 
Envolvam a Divisão.

Coordenar e Supervisionar 
Ações Operacionais.

Detalhada

1- Prestar assessoria e 
assistência direta e imediata 
à Presidência e ao Conselho 

Administrativo (análises, 
despachos e encaminhamento 
de processos e documentos) 

pertinentes à Divisão de 
Apoio Operacional;

2- Supervisionar, orientar, 
acompanhar e controlar as 
ações administrativas no 

âmbito da Divisão de Apoio 
Operacional;

3- Planejar, programar, 
dirigir e coordenar as 
atividades de apoio à 
operacionalização dos 

serviços de gerenciamento, 
rastreamento e logística de 

transportes, especificamente 
no que se refere à colocação 
à disposição/manutenção dos 

demais órgãos, veículos e 
máquinas;

4- Programar, dirigir, 
coordenar e supervisionar 
os Serviços de Transporte 
e Manutenção de Viaturas, 
Máquinas e Equipamentos;

5- Exercer atribuições 
delegadas pela Presidência 

em matérias correlatas 
à Divisão de Apoio 

Operacional;
6- Opinar, conclusivamente, 

sobre todas as questões 
e matérias no âmbito 
da Divisão de Apoio 

Operacional e decidir, 
motivadamente, aquelas de 

sua competência;
7- Representar a Autarquia 

em eventos e reuniões 
quando tratar-se de assunto 

referente à Divisão de 
Apoio Operacional, nos 

impedimentos da Presidência.

8- Identificar prioridades;
9- Planejar ações 

estratégicas para a Divisão, 
juntamente com os Diretores 

de Serviço;
10- Delegar aos Diretores 

de Serviço tarefas inerentes 
à Divisão ou ao Gabinete da 

Presidência;
11- Estabelecer metas;
12- Planejar etapas do 
processo de trabalho;

13- Reunir a equipe para 
melhor planejamento e 

sistematização das ações a 
serem executadas;

14- Prestar informações 
institucionais.

15- Acompanhar a execução 
de projetos da área;

16- Coordenar utilização de 
infraestrutura;

17- Verificar junto às 
Diretorias de Serviço a 

necessidade de aquisição 
de recursos materiais 
e tecnológicos para o 
desenvolvimento das 

atividades;
18- Interpretar normas;

19- Propor modificações nas 
normas;

20- Avaliar aplicabilidade 
das normas vigentes;

21- Supervisionar 
movimentação e 

conservação de materiais e 
patrimônio;

22- Avaliar Diretorias 
e Seções da Divisão, 

identificando pontos críticos, 
propondo e discutindo 

com a equipe medidas para 
solucionar o problema.

LEI Nº 7.378, DE 01 DE SETEMBRO DE 2.020
P. 27.997/2.020 Regulamenta o Sistema Viário Rural do Município de Bauru e institui o programa de 
adequação e conservação das estradas Rurais Municipais.

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:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica regulamentado o sistema viário rural do Município de Bauru e instituído o 
Programa de Adequação e Conservação das Estradas Rurais Municipais com o 
objetivo de propiciar adequadas condições de tráfego e acesso às propriedades rurais, 
o satisfatório escoamento da produção agropecuária do município, as ações de saúde 
pública, de educação, de assistência social e de segurança.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal desenvolverá e executará os projetos de adequação 
e conservação das estradas rurais do Município mediante estrita observância dos 
critérios técnicos, priorizando as condições de drenagem, o meio ambiente e de acordo 
com as normas estabelecidas na presente Lei.

Parágrafo único. Quando houver interesse comum, os serviços de adequação e conservação das estradas 
poderão ser executados por terceiros mediante autorização prévia da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento - SAGRA.

Art. 3º O sistema viário rural oficial será composto das estradas rurais integrantes da malha 
viária do município, situados fora do perímetro urbano e pertencentes ao domínio 
público por apossamento administrativo ou por destinação.

Art. 4º Serão consideradas estradas públicas municipais, também conceituadas como estradas 
rurais, as constantes no sistema viário oficial do município elencadas no Plano Diretor 
Participativo de Bauru, assim como as reconhecidas através de diagnóstico técnico a 
ser elaborado, cujas denominações obedecerão a sigla “BRU” correspondente ao nome 
oficial do município, justapondo-se um número à frente para efeito de identificação.

Art. 5º As estradas municipais serão classificadas em:
I - Estradas principais: as que partem do perímetro urbano de Bauru e/ou 

rodovia estadual em direção aos limites do município, com leito carroçável 
mínimo de 08 (oito) metros e uma faixa de acostamento de 03 (três) metros 
de largura de cada lado;

II - Estradas secundárias: as que fazem a interligação das vias principais e 
destas com o sistema viário estadual ou aos limites do município, com 
leito carroçável mínimo de 06 (seis) metros e uma faixa de acostamento de 
1,5 (um e meio) metros de largura de cada lado;

III - Caminhos municipais: os que permitem o acesso de glebas às estradas 
municipais e estaduais, com leito carroçável mínimo de 05 (cinco) metros 
e uma faixa de acostamento de 01 (um) metro de largura de cada lado.

§ 1º  Para a regularização das estradas existentes ou em caso de retificação da propriedade 
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rural o proprietário deverá doar a faixa ocupada pela estrada, arcando o município 
com os custos da escritura pública e do registro da doação.

§ 2º Condicionantes físicos já existentes que dificultem ou impossibilitem a utilização das 
larguras definidas no art. 5º caberá ao Grupo de Análise de Empreendimentos Rurais 
- GAER a análise da situação e a definição da largura mínima a ser utilizada para o 
trecho correspondente. 

Art. 6º Ao longo das estradas municipais principais e secundárias deverá ser reservada uma 
faixa não edificante de 15 (quinze) metros de cada lado a partir do limite da sua faixa 
de domínio.

§ 1º A faixa de domínio corresponde ao leito carroçável e a faixa de acostamento de cada 
lado definidas no art. 5º.

§ 2º A faixa não edificante será contada a partir do limite da faixa de domínio.
Art. 7º Ficam definidas as seguintes estradas rurais municipais constantes do sistema viário 

rural oficial:
BRU I – “Estrada Municipal Murillo Villaça Maringoni” (antiga BRU 312), conforme 
Decreto Legislativo nº 876, de 02 de outubro de 2.001, com início na Rodovia Cesário 
José de Castilho, SP–321 e término na divisa do Município de Reginópolis;
BRU II - Estrada Municipal sem denominação com início na “Estrada Municipal 
Murillo Villaça Maringoni” e término na divisa com o Município de Arealva;
BRU III - Estrada Municipal sem denominação, com início na Rodovia Cesário José 
de Castilho, SP - 321 e término nas proximidades da foz do Córrego do Capim;
BRU IV – “Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana”, conforme Decreto 
Legislativo nº 478, de 16 de dezembro de 1.997, com início na Rodovia Marechal 
Rondon, SP–300 e término no Córrego Gabiroba;
BRU V – Estrada Municipal sem denominação, com início na SP–300 e término na 
Estrada Municipal Pastor Moysés Pereira Barbosa – BRU 008;
BRU VI - Estrada Municipal sem denominação, com início na Rodovia Marechal 
Rondon, SP -300 e término na Estrada Municipal Gilberto Garcia;
BRU VII - Estrada Municipal sem denominação (antiga BRU - 015), que liga a 
Rodovia SP–300 ao Distrito de Tibiriçá;
BRU VIII – “Estrada Municipal Pastor Moysés Pereira Barbosa” (antiga BRU – 169), 
conforme Decreto Legislativo nº 919, de 24 de setembro de 2.002, com início na 
Rodovia Marechal Rondon, SP–300 e término na Estrada Municipal Murillo Villaça 
Maringoni (Estrada do Rio Verde);
BRU IX – “Estrada Municipal José Carlos Lozano”, conforme Decreto Legislativo nº 
928, de 11 de fevereiro de 2.003, com início na Rodovia Comandante João Ribeiro de 
Barros, SP–294 e término no Instituto Penal Agrícola - IPA;
BRU X – “Estrada Municipal Arthur Sartori” (antiga BRU – 179), conforme Decreto 
Legislativo nº 912, de 20 de agosto de 2.002, com início no Distrito de Tibiriçá e 
término na divisa do Município de Avaí, Água dos Patos;
BRU XI – “Estrada Municipal Gilberto Garcia” (antiga BRU – 362), conforme o 
Decreto Legislativo nº 910, de 20 de agosto de 2.002, com início na Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros, SP–294 e termina na estrada de acesso ao 
Distrito de Tibiriçá;
BRU XII - Estrada Municipal sem denominação, com início no Distrito de Tibiriçá e 
término na divisa com o Município de Avaí, acesso ao Distrito de Nogueira;
BRU XIII - Estrada Municipal sem denominação, com início no Distrito de Tibiriçá e 
término na divisa com o Município de Avaí, Córrego da Água Grande;
BRU XIV – “Estrada Municipal Apolônio de Carvalho” (antiga BRU – 050), 
conforme Decreto Legislativo nº 1.122, de 04 de outubro de 2.005, que inicia na 
Estrada Municipal Gilberto Garcia (Estrada Val de Palmas) e termina na divisa do 
Município de Avaí;
BRU XV – Estrada Municipal sem denominação, com início no prolongamento da 
Avenida das Bandeiras e término na Rodovia João Ribeiro de Barros, SP - 294;
BRU XVI - Estrada Municipal sem denominação, com início na estrada de ferro da 
antiga “FEPASA” e término na divisa com o Município de Piratininga, Água do Paiol;
BRU XVII - Estrada Municipal sem denominação, com início na divisa com 
Piratininga, Água do Paiol e término na divisa com Avaí no Córrego do Macaco;
BRU XVIII – “Estrada Municipal Francisco dos Santos” (antiga BRU – 363), 
conforme Decreto Legislativo nº 1.053, de 05 de outubro de 2.004, com início no 
prolongamento da Rua Bernardino de Campos e término no Rio Batalha, divisa com 
Piratininga;
BRU XIX - Estrada Municipal sem denominação, com início próximo à Avenida 
Maria Ranieri e término próximo do Rio Batalha;
BRU XX - Estrada Municipal sem denominação, com início próximo à Rua João 
Camilo no Jardim Vitória e término próximo do Rio Batalha;
BRU XXI - Estrada Municipal sem denominação, continuação da Avenida Castelo 
Branco até a divisa com o Município de Piratininga;
BRU XXII - Estrada Municipal sem denominação, com início nas proximidades 
da Estação de Tratamento do Departamento de Água e Esgoto - DAE e segue até a 
Estrada Municipal denominada BRU XXI;
BRU XXIII – “Estrada Municipal Mário Ranieri”, conforme Decreto Legislativo nº 
364, de 18 de novembro de 1.996, com início na Avenida Comendador José da Silva 
Martha e término na divisa do Município de Piratininga, no Rio Batalha;
BRU XXIV - Estrada Municipal sem denominação, com início nas proximidades da 
Rodovia João Batista Cabral Rennó, SP–225 e término na divisa com o Município 
de Agudos;
BRU XXV - Estrada Municipal sem denominação, com início nas proximidades da 
Rodovia Marechal Rondon, SP - 300 e término na mesma Rodovia;
BRU XXVI - Estrada Municipal sem denominação, com início nas proximidades 
da Avenida José Sandrin e término na divisa com o Município de Agudos, Ribeirão 
Campo Novo;
BRU XXVII – Estrada Municipal Avenida José Sandrin, conforme Decreto Legislativo 
nº 857, de 14 de agosto de 2.001, que inicia na Rodovia Comandante João Ribeiro de 
Barros (SP 225), junto aos terrenos da Universidade Estadual Paulista – UNESP, e 
término no Ribeirão Campo Novo no Loteamento denominado Chácaras Bauruense.

§ 1º As demais estradas municipais poderão ser identificadas por diagnóstico técnico a ser 
elaborado pelo município e deverão ser acrescidas no sistema viário rural oficial do 
município através de Lei específica.

§ 2º O reconhecimento de novas estradas como oficiais deverão cumprir os critérios 
definidos no art. 5º.

Art. 8º A abertura de novas estradas municipais deverá obedecer as normas estabelecidas na 
presente Lei e seus projetos aprovados pelos órgãos competentes.

§ 1º Em caso de iniciativa do particular para a abertura de novas estradas o Requerente 

deverá apresentar levantamento planialtimétrico georreferenciado, título da 
propriedade e justificativa da solicitação no protocolo de solicitação de diretriz viária 
rural, que será analisada e emitida pelo Grupo de Análise de Empreendimentos Rurais 
- GAER.

§ 2º Após a emissão de diretriz o Requerente deverá apresentar o projeto da estrada a ser 
analisado e aprovado pelas Secretarias Municipais de Planejamento e de Agricultura e 
Abastecimento.

§ 3º Após a aprovação do projeto geométrico o Requerente deverá providenciar o projeto 
de desmembramento da área a ser doada ao município, arcando este último com as 
custas de escritura e registro.

§ 4º O Requerente será responsável pela elaboração dos projetos complementares de 
infraestrutura e pela sua execução após serem aprovados pelos órgãos competentes, 
devendo arcar com todas as despesas.

CAPÍTULO II
DAS OBRIGAÇÕES

Art. 9º  Compete à Prefeitura Municipal:
I - Conservar e manter as estradas municipais rurais em perfeitas condições 

de trânsito, preservando-se as características técnicas essenciais das 
estradas de terra, quais sejam:
a) Boa capacidade de suporte;
b) Boas condições de rolamento e aderência.

II - Manter um bom sistema de drenagem objetivando:
a) Proteger a pista de rolamento, impedindo que as águas corram 

diretamente sobre elas;
b) Diminuir a quantidade de água conduzida através da estrada por 

meio de canais de escoamento ou saídas laterais, bueiros e/ou 
passagens abertas, de forma a conduzir a água preferencialmente 
para os terraços em nível ou para as bacias de captação.

III - Realizar a manutenção das pontes, bueiros, mata-burros, assim como das 
passagens abertas, canais de escoamento, caixas e/ou terraços de contenção 
de água localizados às margens das estradas municipais;

IV - Manter os acostamentos ao longo das estradas trafegáveis;
V - Manter os mapas atualizados de todas as estradas municipais rurais e 

perfeitamente identificáveis;
VI - A apresentação dos projetos técnicos para as obras de adequação e 

conservação das estradas municipais rurais;
VII - Proteger a pista de rolamento de forma a impedir que as águas corram 

diretamente sobre a estrada, mediante a manutenção de abaulamento 
transversal com, no mínimo, 3% (três por cento) de declividade;

VIII - Comunicar aos proprietários que possuem áreas de terra ao longo do 
trecho a ser recuperado quando tiver início das obras, com prazo suficiente 
para que seja possível a sua adaptação durante as mesmas;

IX - Providenciar junto aos órgãos competentes o licenciamento ambiental na 
faixa marginal das estradas, quando necessário;

X - Efetuar a sinalização adequada ao longo de todas as estradas municipais 
rurais;

XI - Corrigir, quando possível, o traçado original das estradas, amenizando as 
curvas muito acentuadas;

XII - Preservar os recursos naturais, principalmente a água e o solo, 
prevenindo e controlando a erosão, adotando práticas conservacionistas e 
conscientizando o produtor rural da adoção destas medidas;

Art. 10  Compete aos proprietários lindeiros às estradas rurais, meeiros, arrendatários e todos 
aqueles que por qualquer forma tenham a posse ou explorem a propriedade rural:
I - A correta utilização e o manejo do solo, de acordo com a capacidade de 

uso das terras e com técnicas conservacionistas correspondentes, de forma 
a controlar e minimizar os danos causados pelo escoamento superficial das 
águas pluviais nas estradas;

II - A execução das obras e serviços de forma a controlar e minimizar que 
as águas pluviais atinjam o leito da estrada, tanto nas áreas cultivadas 
(culturas anuais ou perenes), como nas estradas particulares;

III - Fazer a manutenção e/ou poda das culturas perenes ou das culturas anuais 
e semiperenes, assim como as cercas vivas e ervas daninhas provenientes 
de sua propriedade, de forma que não reduzam o leito carroçável das 
estradas e seu acostamento ou prejudiquem o funcionamento dos canais de 
escoamento das águas e também o trânsito de veículos;

IV - Conter os animais de forma a impedir que tenham acesso ao leito das 
estradas;

V - Dar manutenção nas cercas, alambrados e mata - burros localizados às 
margens das estradas de forma a impedir que os animais tenham acesso ao 
leito das estradas;

VI - Autorizar a retirada das culturas perenes bem como a retirada e a 
realocação de cercas que delimitam a propriedade no trecho de estrada 
a ser adequado, podendo ser o serviço executado por ele próprio ou pela 
Prefeitura Municipal, e neste caso o proprietário ou o responsável arcará 
com os custos do material para a reconstrução;

VII – Colaborar com a Prefeitura Municipal para manter limpos os acostamentos 
ao longo das estradas;

VIII - Permitir a ação da Prefeitura Municipal nos serviços de manutenção 
e recuperação das caixas de retenção de água existentes dentro das 
propriedades particulares;

IX- Consultar a Divisão de Estradas Municipais da Prefeitura Municipal de 
Bauru nos seguintes casos:
a) Antes de construir em áreas próximas ao leito das estradas 

municipais para que seja especificado o recuo mínimo a ser 
observado;

b) Na construção de novas entradas e saídas de empreendimentos em 
geral nas estradas municipais;

c) Para o plantio de qualquer cultura perene ou de culturas anuais e 
semiperenes, assim como o plantio de cercas vivas às margens das 
estradas para que seja especificado o recuo mínimo a ser observado, 
devendo obedecer a um espaçamento compatível, de modo a não 
reduzir o leito carroçável das estradas municipais, devendo ser 
respeitadas as distâncias adequadas para o plantio, considerando a 
projeção de sua copa (galhos), de maneira a não comprometer a 
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área de escoamento e a segurança do trânsito de veículos e pessoas 
nas estradas, sendo a manutenção e poda de responsabilidade do 
proprietário.

Parágrafo único. As construções iniciadas sem a autorização de que trata este inciso IX, cuja localização 
venha comprometer ou dificultar a aplicação ou frustrar a consecução dos objetivos da 
presente Lei serão embargadas pelo órgão competente da Prefeitura Municipal.

Art. 11  O escoamento das águas das estradas municipais deverá ser tecnicamente conduzido 
de modo à:
I - Não causar erosão e degradação do solo nas propriedades rurais;
II - Não poluir os cursos d’água;
III - Não obstruir o tráfego interno da propriedade.

Art. 12  Todas as propriedades, particulares ou públicas localizadas às margens das estradas 
municipais definidas no sistema viário rural oficial ficam obrigadas a receber as 
águas de escoamento, desde que adequadamente conduzidas, podendo essas águas 
atravessar tantas quantas forem as propriedades à jusante até a sua dissipação de 
forma adequada.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese caberá indenização ao proprietário pela área ocupada pelos 
canais de escoamento ou pelos retentores de água, bem como pela remoção de terra a 
ser utilizada na adequação, readequação ou conservação da estrada.

Art. 13  Todas as propriedades particulares localizadas às margens das estradas municipais 
definidas no sistema viário rural oficial ficam obrigadas a permitirem o acesso de 
maquinários e de servidores da Prefeitura Municipal de Bauru ou de terceiros 
por ela autorizados com o objetivo de adequar, conservar e manter a estrada, 
responsabilizando-se em recompor todos os eventuais prejuízos causados.

Parágrafo único. Quando se tratar de propriedades públicas ou servidões de passagem caberá à 
Prefeitura Municipal de Bauru requerer as devidas providências junto aos órgãos 
competentes.

Art. 14  As estradas e os acessos particulares que tiverem que cruzar o leito da estrada 
municipal não poderão prejudicar ou impedir a livre passagem das águas pluviais.

CAPÍTULO III
DAS PROIBIÇÕES

Art. 15  Fica expressamente vedado aos proprietários rurais, meeiros, arrendatários e todos 
aqueles que por qualquer forma tenham a posse ou explorem a propriedade rural:
I - Efetuar qualquer tipo de obra que provoque a obstrução ou o fechamento 

dos escoadouros de águas pluviais existentes nas estradas municipais;
II - Efetuar qualquer tipo de obra que resulte em despejo de águas nas estradas 

municipais;
III - Soltar os animais para que os mesmos tenham acesso às estradas 

municipais;
IV - Que plantas, galhos e ervas daninhas de sua propriedade invadam a 

faixa de domínio das estradas municipais ou prejudiquem os canais de 
escoadouros de água.

Art. 16  É proibido depositar às margens de estradas municipais quaisquer resíduos sólidos ou 
líquidos, orgânicos ou inorgânicos.

Art. 17  As propriedades privadas ou públicas rurais ou urbanas ficam proibidas de despejar 
ou desviar as águas pluviais diretamente nas estradas municipais, assim como elevar 
o nível das estradas municipais, desrespeitando as normas e os critérios técnicos 
visando o acesso às propriedades.

Art. 18  É proibido causar qualquer dano na faixa de domínio das estradas municipais.
Art. 19  É proibido obstruir ou dificultar a passagem das águas pluviais pelos canais de 

escoamento abertos pela Prefeitura Municipal ou pessoas autorizadas ao longo das 
estradas municipais.

Art. 20  É proibido a utilização de resíduo da construção civil ou proveniente de demolição 
para a manutenção e/ou revestimento das estradas municipais sem o devido tratamento 
específico e expressa autorização da Prefeitura Municipal.

Art. 21  É proibido colocar qualquer forma de obstáculo ou iniciar construção na faixa de 
domínio da estrada municipal sem a prévia autorização do órgão competente.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 22  A Divisão de Estradas Municipais, órgão responsável pela conservação e manutenção 
das estradas municipais, efetuará a fiscalização e o levantamento do estado de 
conservação das obras existentes nas mesmas e quando for o caso notificará os 
proprietários e/ou responsáveis por eventuais irregularidades constatadas para que 
providenciem os devidos reparos.

§ 1º Após a notificação fica estabelecido um prazo de 30 (trinta) dias para que o responsável 
apresente o plano ou projeto de correção junto à Prefeitura Municipal de Bauru para a 
devida aprovação.

§ 2º  Após a aprovação a Prefeitura Municipal de Bauru autorizará o início da obra de 
correção, a ser executada pelo responsável no prazo de 60 (sessenta) dias, findos os 
quais a obra será recebida através de um Termo de Recebimento emitido pelos órgãos 
responsáveis.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES

Art. 23  Pelo descumprimento ou infringência a quaisquer artigos, condições e exigências 
previstas na presente Lei serão aplicadas aos infratores as seguintes penalidades:
I - Notificação;
II - Auto de Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), reajustáveis de acordo com o índice de atualização 
oficial adotado pelo Município;

III - Medidas judiciais visando a reparação dos prejuízos.
Art. 24  O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 25 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 01 de setembro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
MÁRIO WILSON PELIZARDO 

SECRETÁRIO INTERINO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.975, DE 04 DE SETEMBRO DE 2.020
Decreta luto oficial.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
CONSIDERANDO o falecimento do ferroviário, sindicalista, ex-vereador, dirigente do PSOL Bauru, 

militante da Esquerda Marxista, o Senhor Roque Ferreira, aos 65 anos, ocorrido em 
04 de setembro corrente;

CONSIDERANDO  que o Município de Bauru, identificando-se com o sentimento de perda municipal, 
associa-se às manifestações de pesar pelo seu falecimento;

CONSIDERANDO  que o Senhor Roque Ferreira, teve uma longa trajetória de luta em defesa das minorias, 
por uma sociedade mais justa, por direitos de homens e mulheres trabalhadores;

CONSIDERANDO  que prestamos uma justa homenagem,
D E C R E T A

Art. 1º  É declarado luto oficial, por 3 (três) dias, no Município de Bauru.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 04 de setembro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

EXTRATOS
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 2.224/20 - PROCESSO Nº 64.822/20 AP. 69.250/19 (CAPA) – 
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - PERMISSIONÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
E AMIGOS DOS NÚCLEOS EDISON BASTOS GASPARINI E INDIA VANUIRE- OBJETO: O 
PERMITENTE confere ao PERMISSIONÁRIO o uso de um imóvel de propriedade do Município de 
Bauru, localizado na Rua dos Enfermeiros, nº 1-73, no Núcleo Edison Bastos Gasparini, ID 4/1911/002, 
denominado Centro Comunitário. 1.2. O PERMISSIONÁRIO terá a posse direta do bem a partir da 
assinatura do presente Termo” - PRAZO: Indeterminado – ASSINATURA: 24/08/20, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

OUVIDORIA GERAL

A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018) 
recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da 
Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos:
ELOGIO;
SUGESTÃO;
RECLAMAÇÃO;
DENÚNCIA.
Acesse a OUVIDORIA GERAL pelos seguintes canais:
Site da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria
email: ouvidoria@bauru.sp.gov.br
Telefone: 3235-1156 (segunda a sexta das 8h as 18h)
Correspondência enviadas para o seguinte endereço:
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça das Cerejeiras 1-59
Vila Noemy - Bauru - SP
CEP 17014-500

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Donizete do Carmo dos Santos

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
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CONTATOS

Secretário da Administração: (14) 3235-1099
Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 

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) 3227-5647

Seção de Benefícios: (14) 3235-1158
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
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF – ADM): cdf_adm@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/

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3306 de 03/09/2020: Onde se lê, DISPENSA: A partir 03/09/2020, 
portaria nº 2.550/2020, dispensa o servidor ALBERTO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA......Leia-se, 
dispensa a pedido.

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário
PORTARIA Nº 42/2020

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES, Secretário Municipal do Bem Estar Social – SEBES, no uso 
de suas atribuições legais:

RESOLVE
Autorizar os servidores abaixo descritos, pelo prazo de 06 meses, a condução de viaturas municipais, 
compatíveis à categoria que os mesmos sãohabilitados, na execução de serviços realizados para 
esta Secretaria, em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, com todas as 
responsabilidades cabíveis:

Servidor Nº Carteira Nacional de Habilitação Validade
Antonio Lisboa Ramos 03331142005 03/01/2022
José Aparecido Nunes 028800336312 31/08/2023

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 02 de setembro de 2020.

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

EXTRATOS
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2.220/20 - PROCESSO Nº 72.326/20 – ÓRGÃO PÚBLICO 
PARCEIRO: MUNICÍPIO DE BAURU - ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
CRISTÃ - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do “Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos”, 
conforme Padrões Normativos apresentados pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa e de acordo com o Plano de Trabalho encartado do processo administrativo nº 
72.326/20 - VALOR: R$ 126.000,00 - PRAZO: 11/08/2020 a 30/11/2020 – ASSINATURA: 14/08/20, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2.221/20 - PROCESSO Nº 72.326/20 – ÓRGÃO PÚBLICO 
PARCEIRO: MUNICÍPIO DE BAURU - ENTIDADE PARCEIRA: SOCIEDADE BENEFICENTE 
DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Colaboração 
a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do “Serviço de Acolhimento 
Institucional em Abrigo para Idosos”, conforme Padrões Normativos apresentados pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal da Pessoa Idosa de acordo com o Plano de Trabalho 
encartado do processo administrativo nº 72.326/20 - VALOR: R$ 14.000,00 - PRAZO: 11/08/2020 a 
30/11/2020 – ASSINATURA: 14/08/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2.222/20 - PROCESSO Nº 72.326/20 – ÓRGÃO PÚBLICO 
PARCEIRO: MUNICÍPIO DE BAURU - ENTIDADE PARCEIRA: VILA VICENTINA ABRIGO PARA 
VELHOS - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do “Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos”, 
conforme Padrões Normativos apresentados pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa e de acordo com o Plano de Trabalho encartado no processo administrativo 
nº 72.326/20 - VALOR: R$ 96.000,00 - PRAZO: 11/08/2020 a 30/11/2020 – ASSINATURA: 14/08/20, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Rafael Nunes Rosalin
Secretário - Interino

EXTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.522/19 - PROCESSO Nº 121.987/19- LOCATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADOR: ANTONIO CARLOS CELENZA – OBJETO: Em razão da 
necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Joaquim Anacleto Bueno, nº 1-60, nesta cidade, 
o qual abriga projetos de treinamento e capacitação dos servidores, qualificação a toda a população, salas 
de reuniões, execução do projeto time do primeiro emprego, programa primeiros passos, Sala “Fab Lab” 
e “Sala Mentoria Assert” vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, e pelos fundamentos indicados no Processo Administrativo n° 121.987/19, as partes resolvem 
prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, razão pela qual o item 3.1 da Cláusula 
Terceira passa a ter a seguinte redação: “3.1. O prazo da presente locação será de 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar de sua assinatura.” Considerando a prorrogação contratual, discriminada na Cláusula 1, será 
acrescido ao valor total do contrato R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), passando de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais), para R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) o valor total do contrato, razão pela 
qual o item 15.1 da Cláusula Décima Quinta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “15.1. O 
presente contrato, para todos os efeitos legais, terá um valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), 
que será suportado pelo orçamento vigente.” - ASSINATURA: 25/08/20, conforme art. 61, parágrafo único 
da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
ATOS DECISÓRIOS 2020

A Secretária Municipal de Educação com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o 
Ato Decisório, em nome do interessado abaixo:

SUZI DA SILVA, RG 18.221.290-7, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – 
Fundamental (1º ao 5º), da EMEF Professor Geraldo Arone, da Prefeitura Municipal de Bauru, e Diretora 
de Escola, na E.E. Professora Carolina Lopes de Almeida, na cidade de Bauru. Ato decisório nº 377/2020. 
Acumulação legal.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.909/20 - PROCESSO Nº 57.668/19 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: 4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se 
nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 57.668/19, a fornecer 
ao CONTRATANTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE COBERTURA COM TELA E SOMBREAMENTO, também descritos no Anexo I do Edital nº 
184/20 - PRAZO: 12 meses – VALOR: 10.664,70 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 80/20 – 
PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 14/08/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: REGIANE MORGADO

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR
8242/2019 A1MC PROJETOS LTDA 524 R$            5.142,24

123821/2019
AMÉRCIA CLEAN COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 

DESCARTÁVEIS LTDA
940 R$               260,00

9641/2019 AMÉRICA CLEAN COMÉRCIO DE PRDS 
DE LIMEPZA E DESCARTÁVEIS LTDA 938 R$            2.468,07
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13316/2019 APRIZIO MANUTENÇÃO E MÃO DE 
OBRA COMPARTILHADA LTDA 4 R$          10.333,33

65842/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI 602 R$        183.786,50

130686/2019 BELARIS ALIMENTOS LTDA 26165 R$            5.706,00

47957/2018 CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE 
MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL 45810 R$          13.302,28

847332019 CIRURGICA UNIÃO LTDA 95671 R$                   9,00
55685/2020 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI 2379 R$          20.900,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 401016 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 401888 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 382134 R$               110,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 382506 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 384800 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 385591 R$               242,48
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 396673 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 396965 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 397034 R$               242,48
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 397035 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 397628 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 398855 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 400650 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 400976 R$               110,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 400977 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 401019 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 401020 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 401601 R$               275,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 403426 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 403427 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 403508 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 403554 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 403596 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 403677 R$                 55,00
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 396318 R$                 55,00

3822/2019 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA 27521 R$               332,00

101300/2019 DIAGLOG SOLUÇÕES PARA 
DIAGNÓSTICOS LTDA 792 R$               234,25

66474/2018 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 6440 R$            1.320,00
131059/2019 ELO VRASIL COBRANÇAS EIRELI 8761 R$            1.346,00

7846/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU

7009 R$          29.249,00

72379/2019 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 9210 R$            4.128,24

8319/2019 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 19817 R$                 75,50

8319/2019 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 19816 R$               302,00

52519/2020 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 99138 R$               672,84

72379/2019 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E 
HOSPITALARES LTDA 18447 R$          12.011,65

14745/2017 JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO 241 R$               230,35

178804/2019 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 195392 R$               463,60

52519/2020 M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA 16193 R$               903,00
8380/2019 MARCIA APARECIDA GARCIA 999 R$               876,00
8380/2019 MARCIA APARECIDA GARCIA 1006 R$            1.314,00
8380/2019 MARCIA APARECIDA GARCIA 1000 R$            2.325,00
8380/2019 MARCIA APARECIDA GARCIA 1010 R$            2.325,00
8212/2019 MARCIA APARECIDA GARCIA 994 R$            1.201,86
8212/2019 MARCIA APARECIDA GARCIA 1002 R$            1.083,18
8212/2019 MARCIA APARECIDA GARCIA 1007 R$            2.262,82

8233/2019 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
LTDA 67407 R$                 24,00

8233/2019 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
LTDA 67406 R$                 59,70

79983/2018 MAX-VERDE TRANSPORTE E 
CONSTRUÇÃO EIRELI 803 R$            9.506,56

26915/2019 MM BRASIL COMÉRCIO DE 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 12408 R$               189,90

26915/2019 MM BRASIL COMÉRCIO DE 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 12416 R$               137,30

26915/2019 MM BRASIL COMÉRCIO DE 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 12428 R$               104,50

59631/2016 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. 
ONDONTO MÉDICOS HOSPITLAR 1617 R$          34.791,56

77703/2019 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S.A 728074 R$            4.018,30

1263/2019 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 3016 R$               711,44
1263/2019 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 3022 R$               367,16
1263/2019 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 3028 R$               368,80

58992/2020 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 446122 R$        353.600,00

7724/2019 RILL QUIMICA LTDA 49177 R$               286,50

79123/2019 SOMA S/P PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 151033 R$            1.395,20

79123/2019 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A 431232 R$            7.286,40

175450/2019 UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA 129363 R$          12.915,20

175450/2019 UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA 129364 R$            1.263,60

175450/2019 UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA 129365 R$            1.041,00

EVERSON DEMARCHI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Airton Iosimo Martinez

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 13:00h às 17:00h.
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 
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(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

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

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem por meio deste comunicar 
e solicitar ao munícipe abaixo relacionado à manifestação por meio do e-mail meioambiente_dzb@bauru.
sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3234-6849, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação deste, para tratar 
do assunto descrito abaixo.

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

NOME ENDEREÇO PROCESSO

EDUARDO ANTONIO 
GONFIANTINI

ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Capitão Alcides, nº 20-17, 

PMB: 3/0448/087 – Jardim Carvalho
52565/2020

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: 97542/2020
INTERESSADA: Monike Perin Verissimo
ENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 18-53 – Vila Altinopolis
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO (Recurso): 74368/2020
INTERESSADO: David Brosco
ENDEREÇO: Rua Francisco Alves, nº 11-35, Vila Gonçalves
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 17416/2020
INTERESSADO: Joaquim Candido Vieira
ENDEREÇO: Rua Marçal de Arruda Campos, nº 2-54, Vila Lemos
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):

PROCESSO (Recurso): 9689/2020
INTERESSADA: Mariana da Silva Rufino
ENDEREÇO: Rua Sidney de Freitas, nº 2-55, Parque Viaduto
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Pitanga, localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO (Recurso): 148862/2019
INTERESSADO: Leandro Gomes de Oliveira
ENDEREÇO: Rua Gomes Berriel Filho, nº 2-79, Jardim Araruna
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu de Sol, localizada à esquerda do imóvel.
AÇÃO RECOMENDADA
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO (Recurso): 55553/2020
INTERESSADO: João Marcos Moreira
ENDEREÇO: Rua José Miguel, nº 17-74, Vila Nova Paulista
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO (Recurso): 67532/2020
INTERESSADO: Carlos Roberto Rezende
ENDEREÇO: Rua Manoel Sanches, nº 2-78 – Núcleo Habitacional Vanuire
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Poda de equilíbrio de copa (Observando que a partir da publicação da Resolução Semma nº 003/2019 
artigo 1º, em concordância com a Lei 7181/2019 artigo 13º, “todos os serviços de podas de árvore nesta 
municipalidade passarão a ser de responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel”).

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMUNICADO
Referente processo 46114/2016, sob Ofício Nº 140/18, a Sra. Debora Gomes Sebastião, comunicamos que 
mediante a denúncia protocolada no processo em epígrafe, foi constatado que trata-se de imóvel particular,  
de situação da qual não temos legislação específica, caso não haja um entendimento entre os proprietários, 
os reparos e indenizações, poderão ser requeridos através do Poder Judiciário (Justiça Comum).

COMUNICADO
Referente processo E-Doc 6253/2017, comunicamos ao requerente anônimo que foi realizada vistoria no 
local e constatado que todos os passeios públicos dos referidos quarteirões estão construídos.

COMUNICADO
Referente processo 61789/2018, comunicamos ao requerente anônimo que foi realizada vistoria no local, 
onde foi  notificação sob nº 903/18,  para atender a Lei 7028/2017, Decreto 13711/2018, e em ultima 
vistoria realizada pelo fiscal foi constatado o atendimento a notificação.

COMUNICADO
Comunicamos referente ao processo anônimo sob nº 42538/2017,  que mediante ao a vistoria realizada pelo 
fiscal informamos que não há obstrução do passeio público cadastro PMB 03/0609/013, sendo o mesmo 
encaminhado ao arquivo geral.

COMUNICADO
Referente ao processo anônimo sob nº 84126/2018,  comunicamos que mediante a denúncia protocolado, 
no processo em epígrafe, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, no qual foi 
notificado e autuado pela falta de projeto aprovado do imóvel, onde estará sendo acompanhado para demais 
providências cabíveis.

COMUNICADO
Comunicamos referente ao processo sob nº 310045/2018,  que mediante a denuncia protocolada no epigrafe, 
o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, sem verificado que não há obstrução no 
passeio público.

COMUNICADO
Comunicamos referente ao processo sob nº 31036/2018,  que mediante a denuncia protocolada no epigrafe, 
o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, sem verificado que não há obstrução no 
passeio público.

COMUNICADO
Comunicamos o arquivamento da notificação sob nº 239/2019, onde foi vistoriado pela Divisão de 
Fiscalização e constatado que o serviço de reparo no passeio público foi executado, cadastro PMB 
2/0510/008.

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Planejamento, por meio da Divisão de Fiscalização, comunica a Vossa 
Senhoria, que mediante a denúncia protocolada no processo em epígrafe, o local em questão foi 
vistoriado pela Seção de Fiscalização de Obras.

Informamos que trata-se de imóvel particular, e para tal situação não possuímos uma 
legislação específica para a resolução do problema.

Assim, caso não haja um entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações 
podem ser pleiteadas através do Poder Judiciário (Justiça Comum).

NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LEI 7181/19
Conforme dispostos na LEI 7181/19, anexo II, artigo 2º, a saber: “Art. 2º Constitui-se dever de proprietários 
ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou não: III - Manter o 
passeio público limpo, desobstruído, capinado e drenado, respondendo por situações de abandono ou que 
ensejam sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza. Art. 31 – Feita 
a constatação (...), o departamento competente notificará o infrator das disposições da presente lei,(...) 
ou ainda quando necessário, POR EDITAL, para a execução da regularização, observando os prazos 
de: III - 01 (um) dia para cumprimento da ordem do servidor público municipal para desobstrução do 
passeio público ou para retirada de obstáculos ou objetos irregulares como placas, faixas, varais de 
exposição, bancas, carriolas etc. que estejam ocupando irregularmente o espaço público ou instalados 
em local proibido; Art. 51 - As multas previstas nesta lei terão os seguintes valores: VI - DESCUMPRIR 
ORDEM DE DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO: a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo, independente da apreensão do material. Valor da multa: Ufesp (26,51) x 
20 =R$ 520,30 (quinhentos e vinte  reais e trinta centavos); informamos aos responsáveis especificados na 
LISTA ABAIXO para que providencie a DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, sendo que o não 
atendimento desta determinação explícita implicará na aplicação da penalidade de multa:

Ofício Nº 1060/19, ao Sr. ABRAHÃO JOSE, bem como qualquer responsável legal, referente à 
RUA BELA VISTA, 5-28, VILA CAMARGO, cadastrado P.M.B. 4/0181/007. Valor da multa: R$ 520,30 
(quinhentos e vinte reais e trinta centavos)
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Secretaria de Saúde
Sérgio Henrique Antonio

Secretário
ATO DECISORIO

A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo referente a acumulação de cargo público exercício 2020:

Kelly Cristina Regangnan, matricula 32742, cargo de Especialista em Saúde/Enfermeiro, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto ao Secretaria de Estado da Saúde - 
Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 105 / 2020.
Acumulação legal.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 01/09/2020 A 04/09/2020

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

88555/2020 STARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS – 
EIRELI 14099/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
80072/2020 AUTO POSTO MARY DOTA LTDA 2963/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
44491/2020 MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA - EPP 2892/E-1
70248/2020 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MATHEUS JUNIOR 29531139830 2962/E-1

49916/2020 BEE COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE COSMÉTICOS EIRELI 2947/E-1

49949/2020 BEE COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE COSMÉTICOS EIRELI 2895/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
45405/2020 YOSHIURA & YOSHIURA LTDA 1484/E-1
44488/2020 MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA - EPP 0256/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
88649/20 TAMIME ALMEIDA ELID
29615/20 PAGANI COMERCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO LTDA
57838/20 GUILHERME AUGUSTA CORREA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
101351/20 ANA PAULA MIRANDA DIAS 10891/F-1
100899/20 EUNICE RODRIGUES CONTE 6683/F-1
100930/20 ANTONIO CARLOS BITTENCOURT DE LIMA 002035/F-1
100924/20 ANTONIO CARLOS BITTENCOURT DE LIMA 002033/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
84870/20 MATHEUS ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA 22965/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
64365/20 ELLEN CRISTINA SESTARI ROCHA 6232/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
48047/20 ROBERTO CARLOS BRUGNOLLI 3736/F1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
92458/20 BEKASSIN HOTEIS LTADA 15 9380/F-1

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

29615/20 PAGANI COMERCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO 
LTDA - 6305/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
8407/20 LEONARDO BARBARESCO CANDOSIN 6863/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE 
INTERESSE A SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 03/09/2020 A  04/09/2020

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
76269/2020 OSVALDO PONCIANO JUNIOR 4356/F-1

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 30418/2006

RAZÃO 
SOCIAL INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE E ATIVIDADE  ODONTOLÓGICA
CNPJ: 61.015.087/0001-65
CEVS 350600301-851-000927-1-1
CEVS 350600301-851-001259-2-0
CEVS 350600301-863-001756-1-7

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 27772/2004

RAZÃO 
SOCIAL KLEBER GIAFFERIS

ATIVIDADE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

CNPJ: 174.043.998-82
CEVS 350600301-863-000823-1-7

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 14281/2003

RAZÃO 
SOCIAL VALERIA VIEIRA DOS REIS TAVARES

ATIVIDADE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
CNPJ: 094.390.148-06
CEVS 350600301-863-000706-1-0

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 32065/2001

RAZÃO 
SOCIAL FALEIRO & CIA LTDA-ME

ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CNPJ: 01.623.648/0001-87
CEVS 350600301-851-001073-1-0
CEVS 350600301-851-000991-0-4
CEVS 350600301-851-000991-1-2

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 50728/2007

RAZÃO 
SOCIAL CLINICA MEDICA BORGO LTDA

ATIVIDADE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, 
IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES

CNPJ: 08.768.212/0001-25
CEVS 350600301-863-000591-1-0
CEVS 350600301-871-000005-0-7

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 32054/2001

RAZÃO 
SOCIAL GBI S/A PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
CNPJ: 01.259.558/0003-10
CEVS 350600301-851-001007-1-4
CEVS 350600301-851-001052-1-0
CEVS 350600301-851-001187-2-9
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CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 11457/2006

RAZÃO 
SOCIAL DALALIO & DALALIO LTDA

ATIVIDADE ENSINO DE IDIOMAS
CNPJ: 00.392.288/0001-97
CEVS 350600301-859-000004-1-8

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 28246/2001

RAZÃO 
SOCIAL SANTOS & GALVÃO S/S LTDA

ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
CNPJ: 04.574.990/0001-22
CEVS 350600301-851-001074-1-7
CEVS 350600301-851-001189-2-3

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 8121/2008

RAZÃO 
SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE BAURU E 
REGIÃO

ATIVIDADE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
CNPJ: 59.992.644/0001-56
CEVS 350600301-931-000047-0-7

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 48540/2007

RAZÃO 
SOCIAL FALEIRO & FALEIRO BERCARIO LTDA ME

ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
CNPJ: 08.847.482/0001-21
CEVS 350600301-851-001024-0-7
CEVS 350600301-851-001267-2-1

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 7178/2006

RAZÃO 
SOCIAL UNIÃO FENIX DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA

ATIVIDADE EDUCAÇÃO SUPERIOR – GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
CNPJ: 04.942.994/0002-05
CEVS 350600301-853-000035-1-4

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 25923/2013

RAZÃO 
SOCIAL SIMONE C DA SILVA SATO – ME

ATIVIDADE CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS
CNPJ: 17.002.958/0001-14

CEVS 350600301-871-000038-0-8

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 11566/2013

RAZÃO 
SOCIAL LIGIA MARIA LIMA ANDREATTA

ATIVIDADE ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
CNPJ: 174.044.308-01
CEVS 350600301-863-001849-1-8

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CÂMARA DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA. (BIÊNIO 2019-2021)
(Dia 10/09/2020, quinta-feira, às 14 horas por Videoconferência)

1. Considerando o DECRETO Nº 14.444, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.019, que Nomeia Membros 
do Conselho Municipal de Educação – Câmara de Educação Básica para a Gestão 2.019/2.021, com 
publicação no Diário Oficial do dia 28 de novembro de 2019, página 5;

2. Considerando o DECRETO Nº 14.514, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.019, que Designa a Diretoria 
Executiva do Conselho Municipal de Educação – Câmara de Educação Básica para a Gestão 2019-2021, 
publicado no Diário Oficial de 21 de dezembro de 2019, página 1.

CONVOCAMOS os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Câmara de Educação 
Básica, Gestão 2.019/2.021, para Reunião Ordinária dia 10/09/2020 às 14 horas, por Videoconferência .

Pauta:
1. Posse dos Suplentes;
2. Aprovação das Atas;
3. Regimento do Conselho Escolar;
4. Andamento da Diligência;
5. Informes Gerais.

Presidente: Sebastião Gândara Vieira

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO,  HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - Edital 
nº 271/2020 - Chamamento Público nº 04/2020 - Processo nº 63.815/2020 – Objeto: Credenciamento 
de emissoras de rádio com canal aberto, que sejam geradoras - comerciais ou educativas - e que 
possuam sinal de transmissão no Município de Bauru,  com abrangência local, para a prestação 
de serviços de veiculação através de inserções de atos legais e institucionais, durante o período de 
06 meses, de campanhas realizadas pela Administração Pública de utilidade pública, campanhas 
educativas e orientação sanitária em relação ao COVID-19,  em inserções de 30 (trinta) segundos cada, 
distribuídas de acordo com a necessidade da Administração Pública, na quantidade total de até 200 
(duzentas ) inserções por emissora no período, sendo que a quantidade diária em cada emissora será 
definida pela Prefeitura, melhor descrito no edital – Interessado: Gabinete. Notificamos aos interessados 
no processo epigrafado que a Coordenadoria de Comunicação do Gabinete do Prefeito, após análise do 
alegado DEFERE o recurso interposto pela BAURU RÁDIO CLUBE S/A. Notificamos aos interessados 
no processo epigrafado  que o julgamento e a classificação havidos foi devidamente Homologado e 
Adjudicado pelo Prefeito Municipal em 04/09/2020 as empresas: ALPHA COMUNICAÇÕES LTDA – 
ME: valor unitário/inserção proposto R$ 49,00, totalizando R$ 9.800,00, BAURU RÁDIO CLUBE S/A: 
valor unitário/inserção proposto R$ 53,04, totalizando R$ 10.608,00,  RÁDIO CIDADE BAURU 96FM 
LTDA: valor unitário/inserção proposto R$ 53,00, totalizando R$ 10.600,00, RÁDIO COMUNICAÇÃO 
FM STÉREO LTDA – 94 FM: valor unitário/inserção proposto R$ 53,00, totalizando R$ 10.600,00,  
e  REDE RIJOMAR DE RADIODIFUSÃO LTDA – EPP: valor unitário/inserção proposto R$ 40,00, 
totalizando R$ 8.000,00.
Bauru, 04/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2020 - PROCESSO Nº 43.141/2020 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO ME 
– Interessada: Secretarias da Administração, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria da Educação, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria 
do Bem Estar Social, Secretaria das Administrações Regionais, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio 
Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Agricultura, Secretaria de 
Finanças, Secretaria de Esporte e Lazer, 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Bauru e Funprev.
LOTE 01: MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA – COTA RESERVADA.

ITEM UND.
Qtd 

Estim. 
Anual.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO

VALOR 
UNIT.

1 GL. 21.487

GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE 
AGUA SANITARIA. NA EMBALAGEM, 

DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE 
REGISTRO JUNTO À ANVISA.

MAXXIMO’S R$ 3.67

LOTE 04: MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL EM GEL – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

ITEM UND.
Qtd 

Estim. 
Anual.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA
MODELO

VALOR
UNIT.

1 FR 4.650 ALCOOL EM GEL - 500ML  FRASCO DE 
500 ML DE ALCOOL GEL 70% MAXXIMO’S R$ 2,81

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2020 – ASSINATURA: 
28/08/2020 – VALIDADE: 27/08/2021

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2020, para 
fornecimento da quantidade estimada anual de diversos equipamentos de proteção individual (Epi’s), 
sendo: 5.240 (cinco mil, duzentos e quarenta) respiradores descartáveis - Processo nº 93.205/2019 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS 
- EIRELI – Interessada: Secretarias Municipais de Cultura; Saúde; Educação; Obras; Sebes; Semma; 
Semel; Sear; Gabinete do Prefeito e o DAE. Nos termos do parecer jurídico constante no processo 
93.205/2019 e com fulcro na Lei 8.666/93, acordam as partes a liberação do compromisso entabulado na 
Ata de Registro de Preços 121/2020. A presente rescisão se realiza em comum acordo entre as partes, sem 
indenização ou multa, seja a que título for, a qualquer das partes.
Bauru, 04/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 362/2020 – Processo nº 137.302/2019 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 298/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, 
PROTETORES DE CÂMARA DE AR E ANEL DE VEDAÇÃO PARA RODA, PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL 362/2020– Interessados: Secretarias Municipais da Administração, Saúde, Educação, Obras, 
Negócios Jurídicos, Seplan, Sebes, Semma, Semel, da Cultura, Sear, Sagra, Sedecon, Gabinete do Prefeito, 
12º Grupamento do Corpo de Bombeiros e Emdurb. Data do Recebimento das propostas: até às 9h 
do dia 22/09/2020. Abertura da Sessão: dia 22/09/2020 às 9h. Informações e edital na Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 
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- CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou 
(14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.
bec.sp.gov.br – Oferta de Compra 820900801002020OC00360, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 04/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 274/2020 – Processo nº 
123.769/2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 223/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE 
– PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO-
PADRÃO USB 3.0 (COMPATÍVEL COM USB 2.0) – MINI HD 2,5” – EXTERNO DE 1 TB 
– Interessado: Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – Notificamos aos interessados no processo 
licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicado pelo Pregoeiro 
em 02/09/2020 e Homologada pelo Secretário da Administração em 02/09/2020, conforme abaixo:
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO-PADRÃO USB 3.0 (COMPATÍVEL COM USB 2.0) – 
MINI HD 2,5” – EXTERNO DE 1 TB.
EMPRESA: LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 
– EPP

Item Unid. Qtd. Descrição / Especificações Mínimas Marca R$ UNIT. R$ TOTAL

1 Unid. 30

Disco Rígido; Padrão USB 3.0 
(compatível com USB 2.0); Mini HD 
2,5 “ ; Externo; com conexão interna 

Sata; de 1 Tb; portátil; blindado; 
velocidade de Rotação 5.400 RPM; 

alimentação por cabo USB; sem 
necessidade de fonte de alimentação; 

Garantia de 12 meses; compatível com 
Windows 2000 Pro / XP / VISTA / 7 / 8 

/10 e Mac Os; com cabo USB.

Western 
Digital 

WD 
Elements

R$ 
340,00 R$ 10.200,00

Bauru, 04/09/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 268/2020 - Processo nº 150.550/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 219/2020 – Tipo: 
MENOR PREÇO POR LOTE – COM COTA RESERVADA - pelo Sistema de Registro de Preços. 
Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 56.000 KGS DE LEITE EM 
PÓ, INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM FERRO, ZINCO E VITAMINAS, 
MELHOR DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
– Interessada: Secretaria da Educação. RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 09h do 
dia 21/09/2020. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 21/09/2020, às 09h. Informações na Div. de 
Compras e Licitações, R Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antônio, horário das 08h às 12h e 13h às 17h fones 
(14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.
br, poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002020OC00361, onde 
se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 04/09/2020 – Davison de Lima Gimenes – Dir da Div de 
Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 327/2020 - Processo n.º 63.318/2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 273/2020 – Tipo: 
Menor Preço Por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR 
UNIFORME PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Camiseta, Calça e Avental, conforme 
especificação constante no Anexo I do edital – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até o dia 21 de setembro de 2.020, até às 09h00. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 21 de setembro de 2.020, às 09h00. Informações na Div. 
de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antônio, Bauru/SP, no horário das 08h às 
12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, 
OC: 820900801002020OC00352, onde se realizará a sessão do pregão eletrônico. Bauru, 04/09/2020 – 
Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 301/2020 - Processo n.º 70.035/2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 220/2020 – Tipo: 
Menor Preço Por Lote – pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE 7.000 KG DE GRÃO DE BICO COZIDO, DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até o dia 21 de setembro de 2.020, até às 09h00. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 21 de setembro de 2.020, às 09h00. Informações na Div. 
de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antônio, Bauru/SP, no horário das 08h às 
12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download 
gratuito no sitewww.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, 
OC: 820900801002020OC00351, onde se realizará a sessão do pregão eletrônico. Bauru, 04/09/2020 – 
Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME

PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 310/2020 – Processo n.º 47.403/2020 – Modalidade: Pregão 
Eletrônico nº 258/2020 - Tipo: Exclusivo para ME/EPP – pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: 
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4.050(QUATRO MIL E CINQUENTA) 
KG DE TRIGO PARA QUIBE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DO EDITAL 
– Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologado em 31/08/2.020 
pela Sra. Secretária Municipal da Educação da seguinte forma:
LOTE 01 –TRIGO PARA QUIBE:
LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP–CNPJ: 
24.753.787/0001-20
It Qte Un. Descrição do produto Marca Vl. Unit. Vl. Total

1 4.050 kg Trigo para Quibe: melhor descrito no Anexo I 
do edital 310/2020. Kibezin R$ 6,15 R$ 

24.907,50
VALOR TOTAL: R$ 24.907,50 (VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS). Bauru, 04/09/2.020 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de 
Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 62.888/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 302/2020– Sistema de Registro de 
Preço – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – Tipo Menor 
Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de medicamentos para uso veterinário. A Data 
do Recebimento das Propostas será até dia 21/09/2020 às 09 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
21/09/2020 às 09 h. – Pregoeiro: Fernando Cesar Leandro. O Edital completo e informações poderão ser 
obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 
– Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br - OC 
820900801002020OC00359, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Divisão de Compras, 04/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 94.402/2020– Modalidade: Pregão Eletrônico n° 287/2020 – SIMPLIFICADO COVID 19– 
AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: Aquisição 
de Medicamentos para uso no tratamento de pacientes com COVID19. A Data do Recebimento das 
Propostas será até dia 15/09/2020 às 09 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 15/09/2020 às 09 h. – 
Pregoeiro: Fernando Cesar Leandro. 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-
1463/1465/1464, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002020OC00362 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 04/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 51.485/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 123/2020 – Sistema de Registro de Preço 
– DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de suprimentos de informática. Aberto no 
dia 07/08/2020 às 9 h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento 
e a classificação havidos foram devidamente homologados pelo Secretário Municipal de Saúde em 
01/09/2020, conforme segue abaixo:
FL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Item 02 – Unidade de fusor completa, original do fabricante, para Kyocera Ecosys M2040DN e series 
FK1152 / FK-1152; à R$ 1.138,18 unitário; Marca/Fabricante: Kyocera.
LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Item 04 – Unidade de Toner, original do fabricante ou compatível, para impressora mod. HP Laserjet 
P4015/P4515, preto; à R$ 59,00 unitário; Marca/Fabricante: Triver/Compatível.
LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
Item 01 – Unidade de Toner multifuncional laser mono Ecosys M2040DN/L - Kyocera TK-1175, preto, 
original do fabricante ou compatível; à R$ 47,90 unitário; Marca/Fabricante: MTSI/Compatível.
Item 06 – Unidade de Toner Brother TN 3472, preto, HL-L5102DW, original do fabricante ou compatível; 
à R$ 29,00 unitário; Marca/Fabricante: MTSI/Compatível.
TOTAL SUPRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Item 05 – Unidade de Kit manutenção para impressora HP laser P4015-CB388A, original fabricante; à R$ 
2.250,00 unitário; Marca/Fabricante: HP/CB388A.
ITENS FRACASSADOS: 3, 7 e 8.
Divisão de Compras e Licitações, 04/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 51.485/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 123/2020 – Sistema de Registro de Preço 
– DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de suprimentos de informática. Ficam as 
empresas, abaixo relacionadas, convocadas para assinatura da ata, dentro do prazo de até cinco (05) 
dias úteis, a contar da data desta publicação.
FL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
TOTAL SUPRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
Divisão de Compras e Licitações, 04/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo 80.127/2020 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal 
n. º 8.666/93 – Objeto: Aquisição Emergencial de 04 (Quatro) seringas preenchidas de Dupilumabe de 
300mg e 01 (Uma) seringa preenchida de 1ml de Benralizumabe 30mg/ml, para atender a MANDADOS 
JUDICIAIS. Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo 
Senhor Prefeito Municipal de Bauru em 04/09/2020 às empresas abaixo:
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.
Item 02 – 01 (Uma) seringa preenchida de 30mg/ml de Benralizumabe – Marca: Fasenra PFS/Astrazeneca 
– caixa c/1 seringa preenchida de 1ml; à R$ 9.581,39 unitário – totalizando R$ 9.581,39;
CM HOSPITALAR S.A.
Item 01 – 04 (Quatro) seringas preenchidas de 150mg/ml de Dupilumabe - Marca: Dupixent 300mg/
Sanofi-Aventis – caixa c/2 seringa preenchida de 2ml; à R$ 3.012,20 unitário – totalizando R$ 12.048,80.
Bauru, 04/09/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU - FERSB

PROCESSO N° 038/2020

MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ÁREA DE NEUROLOGIA, em Unidades de Saúde 
do Município de Pederneiras - SP.
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Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas que comprovem em seu quadro de sócios 
profissional médico especialista na área desejada para a prestação dos serviços. 

O Memorial de Credenciamento poderá ser retirado na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep. 
17.015-200- Telefone: 14-3012-0883 ou 14-3010-8038, em dias úteis, ou através do site:  http://www.
bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx ou através do e-mail: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br entre os 
dias 07/09/2020 a 30/09/2020 das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

Os envelopes de Pré-Qualificação deverão ser entregues na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep. 
17.015-200, entre os dias 07/09/2020 a 30/09/2020 das 08h às 12h e das 13h às 17h em conformidade 
com as condições.

O valor a ser pago pela FERSB para a prestação de serviços médicos será de acordo com a tabela abaixo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

Área Nº 
Profissionais Horas/semana Média mensal de 

consultas Valor Mensal R$

NEUROLOGIA 1 10 160 5.000,00
Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Gerson França nº 9-42, fone (14) 3012-0883 ou 14-3010-
8038.

Bauru, 04 de setembro de 2020.

Dra. Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli
Diretora Executiva Geral.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2018 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO
JOICE FRANCO DOS SANTOS ENFERMEIRO

ERICA JULIANA CAMPESI ENFERMEIRO
NATALIA AFONSO DE SOUZA ENFERMEIRO

CLARICE MARIA DA SILVA ENFERMEIRO

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 01/2018 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 17.5.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2020
Enfermeiro - TEMPO DETERMINADO

HOMOLOGAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 2° ENTREVISTA
A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru, representada neste ato por sua Diretora Geral 
Drª Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli e seu Diretor Administrativo Financeiro Sr. Ede Carlos 
Camargo, dá ciência da relação de candidatos APROVADOS E CLASSIFICADOS do processo seletivo 
simplificado 005/2020 para a função de Enfermeiro, após análise da documentação e segunda entrevista de 
02/09/2020, dos classificados cadastro reserva.
 CLASSIFICAÇÃO FINAL DE APROVADOS 2° entrevista (02/09/2020)

Processo Seletivo Simplificado 005/2020- Função Enfermeiro 36 horas
CLASSIFICAÇÃO FINAL DE APROVADOS – APÓS SEGUNDA ENTREVISTA 

Classificação Nome
Nota

Análise De 
Currículo

Nota 
Redação

Nota 
Entrevista

Pontuação 
Final

1 MIRCIANE MARIA FERREIRA 193 60 205 353
2 FERNANDA PRADO NOVAES 182 70 195 341

3 FERNANDA BALESTRIM 
ALQUATI NERES 183 90 190 341

4 RENATA REGINA PEREIRA 
FRANCISCO ZAMBON 173 85 185 327

5 SILVIA APARECIDA DA SILVA 
ROCHA 147 25 210 317

Processo Seletivo Simplificado 005/2020- Função Enfermeiro 40 horas
CLASSIFICAÇÃO FINAL DE APROVADOS – APÓS SEGUNDA ENTREVISTA

CLASSIFICAÇÃO NOME ENTREVISTA REDAÇÃO CURRICULO RESULTADO 
FINAL

1
REGIANE 

APARECIDA 
BOLDIN

187 60 215 360

2

KATIA 
CRISTINA 

DOS SANTOS 
DARRUIZ

151 57 205 325

3 JOSIE DUARTE 125 48 190 289

CANDIDATOS INABILITADOS POR NÃO COMPARECIMENTO NA ENTREVISTA de 
02/09/2020.

JAMILE MARIA PRADO GALDIN RICHIERE
DAIANE CABRERA MENEZES

ELAINE CRISTINA BARBOSA MARINGOLO
ELIANE ALEXANDRE

MILENA LIMA CASTRO 

Bauru, 04 de setembro de 2020.
Dra Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli

Diretora Geral

Ede Carlos Camargo
Diretor Administrativo Financeiro

Dr Joao Paulo Issa
Diretor de Atenção à Saúde

Fundação Estatal Regional De Saúde Da Região De Bauru – FERSB
Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/Sp - Cep. 17.015-200 - Telefone: 14-3012-0883 / 14- 

3010-8038 
CNPJ: 20.845.437/0001-33- Email: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

http://www.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Eliseu Areco Neto

Presidente
PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:

Portaria nº 366/2020-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  nº 096/2020-DAE,  que designou o servidor Sr. MARCELO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, matrícula 102.673, Motorista, portador do RG nº 25.490.434-8-SSP-SP, 
para exercer a função de confiança de  CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES, 
MOTOS E EQUIPAMENTOS,  com efeitos retroativos a partir do dia 20 de agosto de 2020.
Bauru, 21 de agosto de 2020.

Portaria nº 367/2020-DAE:
DESIGNANDO o servidor Sr. APARECIDO DE ANDRADE BUCHNER,  Motorista, matrícula 103.164, 
portador do RG nº 25.921.033-X-SSP-SP, para exercer a função de confiança de CHEFE DA SEÇÃO DE 
MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES, MOTOS E EQUIPAMENTOS, com efeitos retroativos a partir 
do dia 20 de agosto de 2020, de acordo com o Artigo 9º, Inciso III, alínea “b” da Lei Municipal nº 6.365 de 
17 de junho de 2013, com todos os direitos e deveres inerentes à função.
Bauru, 21 de agosto de 2020.

 SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer 
na Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, situada na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, preferencialmente no dia e horário indicado, 
com os documentos (originais e cópias) relacionados no ANEXO I.

O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto – Autarquia Municipal Sr. 
Eliseu Areco Neto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 
1962 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 373/2020-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, no quadro de servidores deste Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) RODRIGO GARCIA DE CARVALHO, portador(a) do CPF nº 442.963.708-
39, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 21º lugar, no concurso público para OPERADOR 
DE RÁDIO E TELEFONIA, edital nº 12/2013 para exercer as funções do cargo, atendendo determinação 
judicial constante do Processo nº 3953/2017/DAE.
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COMPARECER PREFERENCIALMENTE EM 08/09/2020 das 08h00 às 16h00.

ANEXO I (ORIGINAIS E CÓPIAS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento ou de casamento;
3. Uma foto 3x4 atual;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação ou Certidão da Justiça 
Eleitoral que comprove que está QUITE;
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado – cópia da página com foto e o verso);
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado);
7. Comprovante de endereço atual;
8. 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 a 
Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal deste Departamento, para evitar problemas 
futuros;
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
10. Atestado de antecedentes criminais;
11. Carteira de Vacinação antitetânica (03 doses);
12. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
13. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
14. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
15. Declaração ou certidão negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual e Federal;
16. Declaração da ficha funcional, onde conste 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 (somente original).

Bauru, 05 de setembro de 2020.
Seção de Recrutamento, Seleção e

Desenvolvimento de Pessoal

PORTARIAS DA CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA:

Portaria nº CORREG-002/2020-PAD, de 12/05/2020.
Instaurando Processo Administrativo Disciplinar Sumário para apurar eventual responsabilidade 
funcional dos servidores ROBSON ZONTA JORGE e OSNEI PEREIRA PRADO pelos fatos narrados 
na Sindicância de portaria nº CORREG-04/2020, datada de 27/01/2020, e designando os servidores 
DANILO ALBIERI PEREIRA, Assistente Administrativo, matrícula 102.625, ELTON AMARO 
RODRIGUES MATEUS, Técnico de Administração, matrícula 101.420 e ANA CLÁUDIA MARTINS 
GASPAR, Assistente Administrativa, matrícula 101.203, para, sob a presidência do primeiro, comporem a 
Comissão encarregada de desenvolver o competente Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

Portaria nº CORREG-003/2020-PAD, de 12/05/2020.
Instaurando Processo Administrativo Disciplinar Sumário para apurar eventual responsabilidade 
funcional do servidor INALDO LOPES, pelos fatos narrados na Sindicância de portaria nº 
CORREG-02/2020, datada de 27/01/2020, e designando os servidores DANILO ALBIERI PEREIRA, 
Assistente Administrativo, matrícula 102.625, ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS, Técnico de 
Administração, matrícula 101.420 e ANA CLÁUDIA MARTINS GASPAR, Assistente Administrativa, 
matrícula 101.203, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão encarregada de desenvolver 
o competente Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

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

Contrato nº 054/2020- DAE
Processo Administrativo nº 5144/2018 – DAE
Pregão Presencial nº 185/2019 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Velocard Tacógrafos e Auto Center Ltda.
Objeto: Fornecimento e instalação de tacógrafos digitais novos e execução de serviços de adequação 
preventiva, revisão e manutenção com fornecimento de peças para os tacógrafos instalados nos veículos 
da frota.
Assinatura: 19/08/2020.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
As despesas decorrentes da contratação serão suportadas pela Ficha Orçamentária nº 41 – 3.3.90.30.39 
– 17.512.0024, Nota de Empenho Ordinário nº 1510, datada de 19 de agosto de 2020, no valor de 
R$10.362,59 (dez mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), Ficha Orçamentária 
nº 42 – 3.3.90.39.99 – 17.512.0024, Nota de Empenho Ordinário nº 1511, datada de 19 de agosto de 
2020, no valor de R$ 11.961,14 (onze mil novecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) e Ficha 
Orçamentária nº 43 – 4.4.90.52.57 – 17.512.0024, Nota de Empenho Ordinário nº 1509, datada de 19 de 
agosto de 2020, no valor de R$ 21.625,00 (vinte e um mil seiscentos e vinte e cinco reais).
Valor Total do Contrato: R$ 43.948,73 (quarenta e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e 
três centavos).

Contrato nº 056/2020- DAE
Processo Administrativo nº 4856/2019 – DAE
Pregão Eletrônico nº 043/2020 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Ebara Bombas América do Sul Ltda.
Objeto: A aquisição de 03 (três) conjuntos motobomba submersa multiestágios para bombeamento de água 
em poço tubular profundo
Assinatura: 31/08/2020.
Vigência do Contrato: 09 (nove) meses.
As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Ficha Orçamentária nº 46, 4.4.90.52.39 – 
17.512.0023 - Nota de Empenho Ordinário nº 1654, de 31 de agosto de 2020.
Valor do Contrato: R$ 249.990,00 (Duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais).

1º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 054/2020- DAE
Processo Administrativo nº 5144/2018 – DAE
Pregão Presencial nº 185/2019 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Velocard Tacógrafos e Auto Center Ltda.
Assinatura: 20/08/2020.
Objeto: A recomposição de preços da tarifa de ensaio em razão da sua majoração junto ao Inmetro.
As despesas decorrentes do Presente Termo de Aditamento serão suportadas pela ficha orçamentária nº 42 
– 3.3.90.39.99 - 17.512.0024, Nota de Empenho  Ordinário nº 1515, de 20 de agosto de 2020.
Valor: R$1.768,00 (um mil setecentos e sessenta e oito reais)

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

2528/2018 Cristina de Fátima Xavier Ferrari Análise de Vazamento e Restituição
8517/2018 Congregação Cristã no Brasil / Rilson Pedroso Análise de Conta e Restituição
3554/2020 Agnaldo Henrique dos Santos Solicitação de Transferência de débito
3754/2020 Daniel Ortigozo Romero Análise de Conta e Restituição
5008/2020 José Luiz da Motta Análise de Vazamento
5017/2020 Regina Rico Análise de Vazamento
6128/2020 Josimar Vilela Alteração Cadastral 

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

3221/2014 Daniel Cherubim Rogerio Duarte Menezes Análise de Conta/Vazamento – Recurso
4172/2018 Eliana Linares Nolasco Análise de Conta 
4883/2019 Maria Virginia Pires de Campos Baixa de Pagamento
8684/2019 Claudio Aparecido Meca Recurso - Auto de infração
3615/2020 Claudio Aparecido Meca Recurso - Auto de infração
3617/2020 Claudio Aparecido Meca Recurso - Auto de infração
5085/2020 Vera Cristina Spinelli Análise de Vazamento

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

5970/2018 Ricardo Alessandro Ferreira Análise de Vazamento
3554/2020 Estela Garcia Cardoso Solicitação de Transferência de débito
4591/2020 Paulo Sergio Machado Paes Análise de Vazamento

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis correspondentes ao Processos Administrativos e Códigos abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA 
DE DÉBITO, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da publicação desta. A não regularização implicará na Inscrição do Débito em Divida Ativa e Execução 
Fiscal. Informamos que o POUPATEMPO não está em funcionamento durente o período de isolamento 
social. Informamos que durante a pandemia provocada pelo Corona Vírus – Covid 19, em atendimento 
à Resolução Interna n° 06/2020, o esclarecimento e atendimento poderá ser realizado através dos e-mails 
disponibilizados no site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br) no link 
“Orientações ao Consumidor”.

Inscrição Processo Ano
4.982.120-48 840 2018
5.958.515-10 3554 2020

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO:
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE 
INDEFERIMENTO DO PROCESSO. Informamos que durante a pandemia provocada pelo Corona Vírus 
– Covid 19, em atendimento à Resolução Interna n° 06/2020, o esclarecimento e atendimento poderá ser 
realizado através dos e-mails disponibilizados no site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.
daebauru.sp.gov.br) no link “Orientações ao Consumidor”.

Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

5999/2019
Anabel 

Aparecida 
Peral

Manifestação por escrito da Sra. Giovanna Peral Salvadeo comunicando 
anuência com a restituição por duplicidade da referência 01/2019, uma vez 
que o nome dela consta em um dos comprovantes de pagamento juntados, 
ou documento comprobatório de que a conta constante no comprovante é 

conjunta de V.Sa. com a Sra. Giovanna.

2046/2020
Delza 

Aparecida da 
Silva

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento

2134/2020
Denize 

de Fatima 
Timoteo

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento IV 
– Pedido de realização de visita técnica por fiscal do DAE, para elaboração 

de laudo de vistoria no imóvel, nos termos do §5º, do artigo 1º da Lei 
Municipal nº 6.703, a ser tarifada conforme tabela de serviços da Autarquia, 

para confirmação do vazamento e as providências para sua correção.
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2223/2020
Mayara de 

Souza Andrade

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento IV 
– Pedido de realização de visita técnica por fiscal do DAE, para elaboração 

de laudo de vistoria no imóvel, nos termos do §5º, do artigo 1º da Lei 
Municipal nº 6.703, a ser tarifada conforme tabela de serviços da Autarquia, 

para confirmação do vazamento e as providências para sua correção.

3106/2020
Celso Junior 

Marques

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento

3603/2020
Paulo Sergio 

Pereira

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento

3909/2020
José Roberto 

Santiago

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados;

3940/2020
Rogerio 
Valentim 
Almeida

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento

4013/2020
Regina de 

Jesus Aquino 
de Santos

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; 

4071/2020
João Calsavari 

Neto

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; IV – Pedido de realização de visita técnica por fiscal do DAE, 

para elaboração de laudo de vistoria no imóvel, nos termos do §5º, do artigo 
1º da Lei Municipal nº 6.703, a ser tarifada conforme tabela de serviços 
da Autarquia, para confirmação do vazamento e as providências para sua 

correção.

4074/2020
Antonio 

Ribeiro Alves

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento IV 
– Pedido de realização de visita técnica por fiscal do DAE, para elaboração 

de laudo de vistoria no imóvel, nos termos do §5º, do artigo 1º da Lei 
Municipal nº 6.703, a ser tarifada conforme tabela de serviços da Autarquia, 

para confirmação do vazamento e as providências para sua correção.

4147/2020
Francisca 

Alves Zanella

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento IV 
– Pedido de realização de visita técnica por fiscal do DAE, para elaboração 

de laudo de vistoria no imóvel, nos termos do §5º, do artigo 1º da Lei 
Municipal nº 6.703, a ser tarifada conforme tabela de serviços da Autarquia, 

para confirmação do vazamento e as providências para sua correção.

4388/2020
Ivany Alves 
Rodrigues

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Incisos: I - Declaração descrevendo a 
ocorrência do vazamento interno não aparente, bem como as providências 

adotadas para a correção do problema; II – Nota fiscal ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de 

relatório descrevendo o serviço executado, com a indicação dos materiais 
utilizados; III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do vazamento

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

TERMO DE EXUMAÇÃO E TRANSLADO P/ OSSUÁRIO MUNICIPAL
Conforme regulamento dos cemitérios municipais de 15/04/2016 Decreto 13.063

Artigo 21, § 1º, registramos as seguintes  EXUMAÇÕES que poderão ser realizadas
referente aos nomes abaixo, sepultados no Cemitério: CRISTO REI

N.º NOME DO SEPULTADO Data de 
Sepultamento Placa

01 ELIZANGELA CRISTINA PRINCIPE 02/08/2017 8.735
02 RICARDO PEREIRA 03/08/2017 8.738
03 DENIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA 05/08/2017 8.740
04 ANDRÉ LUIZ MOREIRA DE SOUZA 06/08/2017 8.741
05 TEREZA MARIA MARTINS DA SILVA 07/08/2017 8.742
06 CRISTIANO DE PAULO 11/08/2017 8.749
07 MARIA VILCÉA AZEVEDO DIAS 12/08/2017 8.752
08 MOACIR NUNES DE CAMPOS 12/08/2017 8.753
09 EMILIA LUIZ MAURICIO 13/08/2014 7.559
10 ANTONIO GONÇALVES 15/08/2017 8.757
11 OSVALDO FRANCISCO 15/08/2017 8.858
12 JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS 17/08/2014 7.571
13 IZAURA LAVRADOS DO PRADO 17/08/2017 8.761
14 DÉCIO PEDROSO 17/08/2017 8.762
15 ZENAIDE MORENO SOARES 17/08/2017 8.763
16 SEBASTIÃO DE SOUZA 18/08/2017 8.764
17 SEBASTIÃO BRITO 21/08/2017 8.768
18 PAULO MARTINS 22/08/2017 8.770
19 PAULA CANDIDO LEITE SINIS 25/08/2014 7.580
20 BENEDITO PRADO 26/08/2014 7.585
Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em 

questão, onde não o fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público 
dará prosseguimento  no informado acima.

Rodrigo Alves Corral
Diretor de Manutenção e Modais

Bauru 05/09/2020

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE “COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO”

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - 
EMDURB, Bauru/SP, por determinação do seu Presidente, torna público, que será realizado PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO, para contratação POR 
TEMPO DETERMINADO, para o preenchimento de 20 (vinte) vagas para a função de COLETOR DE 
LIXO TEMPORÁRIO, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se o disposto no 
inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020, inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal 
nº 14.858 de 26/06/2020, inciso IV do art. 1º do Ato Normativo EMDURB nº 008/2020, §2º do art. 3º 
do Ato Normativo 002/2018 (Regulamento de Pessoal da EMDURB), incisos II e IX do artigo 37 da da 
Constituição Federal, e arts. 443, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, respeitando-se o limite de 
5% de vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, previsto no inciso VIII do artigo 37, da 
Constituição Federal e § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como no Decreto Federal nº 3.298, 
de 20/12/1999 e suas alterações posteriores, constituindo a regulamentação do processo seletivo o presente 
edital, anexos e instruções que o integram, conforme Processo Administrativo nº 4697/2020.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. O Processo Seletivo Simplificado, será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares 
citados em seu caput.

1.2. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de 20 (vinte) vagas temporárias para 
a função de COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO, atualmente existente no Quadro de Pessoal da 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que 
vierem a vagar durante a vigência deste processo seletivo, em decorrência de vacância, desligamentos, 
aposentadoria e óbitos de funcionários que exercem esta função.

1.3. Durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, a EMDURB reserva o direito de 
proceder às contratações em número que atendam aos interesses e necessidades do serviço, de acordo com 
a disponibilidade orçamentária e financeira.

1.4. A seleção de que trata este edital será realizada por 2 (duas) fases, sendo a 1ª fase de Análise do 
HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL do candidato e a 2ª fase de Prova de Aptidão 
Física, nos termos descritos no ANEXO III.

1.5. Será garantida a reserva de vagas no percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas indicadas 
no presente Processo Seletivo aos candidatos portadores de deficiência, condicionada a ser a deficiência 
compatível com o exercício das funções especialmente designadas para atuação na coleta de lixo, devendo 
o candidato não possuir limitações que impeçam o trabalho que exige esforço físico. 
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1.6. Os contratos de trabalho temporários, oriundos deste Processo Seletivo Simplificado serão regidos 
nos termos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se o disposto no  inciso IV, art. 
8º da Lei Complementar nº 173 de 27/05/2020, inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal nº 14.858 de 
26/06/2020 e inciso IV do art. 1º do Ato Normativo EMDURB nº 008/2020.

1.7. Fica vedada a contratação de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes ou 
lactantes, portadores de deficiência respiratória com doença pulmonar crônica, em tratamento oncológico, 
em realização de radioterapia ou quimioterapia, portadores de cardiopatia crônica, portadores de diabetes, 
portadores de insuficiência renal crônica, imunossuprimidos e portadores de doenças autoimunes; em razão 
da natureza contratual imediata e da necessidade temporária excepcional de interesse público no combate 
à pandemia do COVID-19, tendo em vista fazerem parte do grupo de risco, conforme Decreto Municipal 
14.838/2020.

1.8. O Edital estará disponível para download no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo 
e publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, observando CRONOGRAMA contido no ANEXO 
I.

1.9. A FICHA DE INSCRIÇÃO, conforme modelo contido no ANEXO IV, conterá campo específico 
onde o candidato deverá DECLARAR ter pleno conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, estará disponível no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo.

1.10. A contratação seguirá o cronograma constante do ANEXO I, ficando ciente o candidato de sua 
obrigação em acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo  e realizar o 
acompanhamento da disponibilização de informações diariamente durante o período de tramitação do 
Processo Seletivo Simplificado.

1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das instruções e das 
condições do Processo Seletivo Simplificado, tais como se encontram estabelecidas neste Edital, bem como 
em eventuais comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato 
alegar desconhecimento.

2. DA FUNÇÃO DE COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO

2.1. JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo haver escala de 
revezamento para trabalho no período noturno, aos sábados, domingos e feriados, de acordo com as 
peculiaridades da função.

2.2. REMUNERAÇÃO FIXA: Referência R 04A - R$ 1.459,77 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e setenta e sete centavos). O valor mencionado refere-se a data base de Março de 2020.

2.3. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade (cálculo 
efetuado sobre o valor do salário mínimo vigente), que será concedido aos contratados que no exercício 
de suas funções ou atividades estiverem comprovadamente expostos as condições insalubres, conforme 
regulamentação pertinente, além do benefício de vale-alimentação mensal no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), vale transporte, conforme legislação vigente e plano de saúde, com coparticipação do 
funcionário.

2.4. DURAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, 
nos termos do art. 445 e 451 da CLT.

2.5. ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo.

2.6. DO REGIME DE TRABALHO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho.

2.7. VAGAS: 20 (vinte)

2.8. ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: Executar a coleta de resíduos (orgânico ou reciclável) em vias e 
logradouros públicos, seguindo roteiros pré-estabelecidos e despejando-os em veículos apropriados, 
mantendo a limpeza e a higiene do município.

2.9. COMPETÊNCIAS PESSOAIS DA FUNÇÃO: Trabalhar em equipe; ser ágil, ter preparo físico, ter 
presteza manual, ter educação no trato com pessoas, contornar situações adversas e ter atenção.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

3.2. TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, de Internet 
e bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais).

3.2.1. A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição.

3.2.2. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, ocasião em 
que a responsabilidade pela devolução recairá sobre a EMDURB.

3.3. A inscrição no processo seletivo simplificado será realizada exclusivamente via Internet, no endereço 
eletrônico, www.emdurb.com.br/processoseletivo, observando-se a periodicidade e horários descritos no 
CRONOGRAMA, contido no ANEXO I.

3.4. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/
processoseletivo, durante o período e horário determinados no CRONOGRAMA, contido no ANEXO I, 
e após ler e aceitar as condições estabelecidas neste Edital, preencher o Formulário de Inscrição, realizar o 
upload (Anexar) dos documentos pertinentes e transmitir os dados pela Internet.

3.4.1. Compete ao canditado inserir as notas contidas no seu HISTÓRIO ESCOLAR, da forma como está 
descrito no mesmo, sem a conversão contida na tabela de equivalência no ANEXO II. 

3.5. No ato da inscrição o candidato deverá estar ciente de que a inscrição efetuada corresponde à 
Declaração de que atende aos requisitos da contratação, que não possui comorbidades e que possui os 
documentos solicitados no Edital e que comprometendo-se a enviá-los exclusivamente DIGITALIZADOS 
e SOMENTE na extensão JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 MB (três megabytes), com 
nitidez que permita a avaliação pela Comissão Examinadora.

3.5.1. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

3.5.2. Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras 
formas não especificadas neste edital.
3.5.3. Não será aceita em hipótese alguma, documentação relativa a inscrição do canditado (histórico escolar, 
doador de sangue, laudo de portador de necessidades especiais ou comprovante de serviço voluntário) 
enviada após a data do encerramento das inscrições ou por outro meio que não o especificado pelo Edital. 

3.5.4. O envio da documentação é de responsabilidade dos candidatos, sob pena de desclassificação caso 
deixe de enviar ou envie fora do prazo estabelecido. 

3.6. É responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento correto dos dados do formulário de 
inscrição, respondendo pelas informações ali apontadas, inclusive quanto a eventual declaração falsa, 
sendo vedada dilação de prazo para realização de inscrição. A apresentação, quando da oportunidade de 
convocação para assumir a vaga, de documentação em desacordo com o estabelecido no presente edital 
acarretará na desclassificação automática do candidato. 

3.7. A EMDURB não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linha, por dificuldades de 
acesso e no preenchimento, sobrecarga no sistema, e outras situações semelhantes, cabendo ao interessado 
providenciar a inscrição em tempo hábil e com antecedência adequada.

3.8. Caso o candidato tenha dúvidas quanto a sua inscrição, este deverá entrar em contato com o Setor de 
Recursos Humanos da EMDURB, pelos telefones (14) 3233-9015, (14) 3233-9072 das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

3.9. Após a efetiva transmissão dos dados pessoais pela Internet, o candidato ficará impossibilitado de 
realizar qualquer tipo de alteração em sua ficha de inscrição.

3.10. Será de responsabilidade do candidato a impressão do boleto bancário, bem como efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite para o encerramento das inscrições previsto no CRONOGRAMA, 
contido no ANEXO I.

3.11. O candidato que realizar a inscrição somente poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição por 
boleto bancário. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta-
corrente, ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.

3.12. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento 
da inscrição do candidato, verificada a irregularidade, a qualquer tempo, descabendo qualquer recurso.

3.13. Ao inscrever-se, o candidato declarará no formulário de inscrição, sob pena de responsabilidade 
civil e criminal, satisfazer as seguintes condições:

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 58 (cinquenta e oito) anos no momento 
da contratação e não possuir nenhuma das comorbidades: gestantes ou lactantes, portadores de doença 
respiratória, com doença pulmonar crônica, em tratamento oncológico, em realização de radioterapia 
ou quimioterapia, portadores de cadiopatia crônica, portadores de diabetes, portadores de doença renal 
crônica, imunosuprimidos e portadores de doenças autoimunes;
Gozar de boa saúde física e mental;
Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada 
em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;
Declaração de que o candidato não faz parte do grupo de Risco do COVID-19 – Coronavírus, conforme 
classificação da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos 
(acima de 60 anos), Pessoas com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças 
autoimunes ou imunodeficiente, pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 6 (seis) meses, 
grávidas e lactantes, etc.

3.13.1. Por se tratar de Processo Seletivo Simplificado, para contratação em caráter Temporário, face a 
impedimento de contratação permanente, em razão da calamidade pública decorrente da pandemia da 
COVID-19, estão impedidos de participar todos os candidatos inclusos no grupo de risco, conforme 
classificação da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos 
(acima de 60 anos), Pessoas com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças 
autoimunes ou imunodeficiente, pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 06 meses, 
grávidas e lactantes, etc

3.13.2. O candidato que durante o contrato completar ou adquirir uma comorbidades descritas na cláusula 
acima, terá extinto seu contrato de trabalho.

3.14. Em cumprimento à Lei Municipal nº 6.525 de 26 de junho de 2014, fica assegurado às pessoas 
transexuais e travestis, o direito a inclusão e uso do nome social. A pessoa interessada deverá preencher o 
campo específico para inclusão do nome social.

3.15. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas 
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no ato da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se 
aprovado, sendo que a não apresentação da documentação pertinente, implicará na anulação de todos os 
atos praticados pelo candidato e na desclassificação do mesmo.

3.16. Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas neste 
edital, verificada em qualquer etapa do presente processo seletivo ou após a contratação, implicará na 
eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem prejuízo das 
cominações legais.

3.17. A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida será publicada no Diário Oficial do 
Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, conforme data 
prevista no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

3.18. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: De acordo com o art. 17-A da 
Lei Municipal nº 6.871/2016, ficarão isentos do recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que 
comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente.

3.18.1. O requerimento de solicitação da isenção da taxa de inscrição estará disponível no formulário de 
inscrição, disponível no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo.

3.18.2. O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá selecionar a opção 
“SIM” que consta no Formulário de Inscrição, no tocante ao campo de doação de sangue. Em seguida, o 
candidato deverá atender as demais etapas previstas neste edital. Não haverá impressão de boleto bancário 
para essa opção.

3.18.3. O candidato que optou pela solicitação de isenção da taxa de inscrição, deverá fazer upload 
(anexar) do documento comprobatório e manter sob seu poder o comprovante da condição de doador de 
sangue, nas condições previstas neste edital.

3.18.4. Serão aceitos os seguintes documentos para fins de concessão da isenção do pagamento da taxa de 
inscrição: Declaração firmada em papel timbrado do hospital ou hemocentro (via original ou cópia 
autenticada em cartório da mesma) ou original ou cópia autenticada em cartório da carteira de 
doador de sangue, que devem conter o nome completo e o número de identidade do doador, a data da 
doação, número do documento, carimbo e assinatura do técnico ou administrativo responsável.

3.18.5. O candidato que deixar de comprovar a condição de doador, terá sua inscrição automaticamente 
indeferida no processo seletivo e não poderá interpor recurso em face desta situação.

3.18.6. O candidato que requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição por doação de sangue e 
tiver seu pedido indeferido, será concedida a possibilidade de efetivar sua inscrição como não isento NO 
PRAZO DESCRITO no ANEXO I (Cronograma) deste edital, nos termos do art. 18 da Lei Municipal 
nº 6.871/2016, alterado pela Lei Municipal nº 6.939/2017, devendo para tanto, ingressar na página do 
candidato, mediante login e senha no portal do processo seletivo www.emdurb.com.br/processoseletivo e 
efetuar a impressão do boleto e pagamento da taxa de inscrição, sob pena de indeferimento do pedido de 
inscrição.

4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais, em obediência ao disposto no inciso VIII do 
artigo 37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como do Decreto 
Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, serão reservadas 
5% (cinco por cento) das vagas previstas neste edital ou as que vierem a surgir no prazo de validade deste 
processo seletivo, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência de que são portadoras 
e a função a ser exercida.

4.2. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do processo seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração e horário de realização 
da prova de aptidão física.

4.3. O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar ser portador de deficiência nos termos legais, atender 
aos requisitos essenciais decorrentes da situação de calamidade pública provocada pelo coronavírus 
COVID-19, apresentando laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que informe o tipo de 
deficiência. 

4.3.1. O laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, deverá ser anexado via upload ao formulário 
de inscrição disponibilizado no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo no momento da 
inscrição, DIGITALIZADO e SOMENTE na extensão JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 
MB (três megabytes). Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo ou enviados 
pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas não especificadas.

4.3.2. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras ou provenientes 
de arquivo corrompido. 

4.3.3. Havendo a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

4.3. O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, assim não será considerado 
e, portanto, não poderá interpor recurso em face desta situação.

4.4. As solicitações de participação no Processo Seletivo Simplificado na condição de portador de 
deficiência serão deferidas, após análise da Comissão de Processo Seletivo, se o laudo apresentado está em 
conformidade com o previsto no § 1º do art. 5º do Decreto Federal nº 5.296/2004.

4.5. Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de necessidades especiais para preenchimento 
das vagas previstas, estas serão preenchidas pelo próximo candidato aprovado na lista geral.

4.6. O candidato aprovado será avaliado pelo Setor de Segurança e Medicina do Trabalho - Sesmet, 
que procederá à avaliação do enquadramento da deficiência, e certificará sua compatibilidade ou 
incompatibilidade com o exercício da função.

4.7. Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a 
incompatibilidade da limitação com as atribuições da função, o candidato será automaticamente eliminado 
da lista de candidatos com necessidades especiais, sendo o candidato remetido à lista geral de classificação 
e convocado o candidato seguinte na lista de classificação especial ou em caso de inexistência da lista geral.

4.8. A relação de candidatos portadores de necessidades especiais que tiverem a inscrição indeferida nesta 
condição, será publicada no Diário Oficial do Município de Bauru e divulgada no endereço eletrônico www.
emdurb.com.br/processoseletivo, com data prevista conforme CRONOGRAMA contido no ANEXO I, 
sendo o candidato remetido à lista geral de classificação.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O Processo Seletivo para provimento das vagas de “COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO”, consistirá 
de duas fases: 1ª Fase: ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, 
conforme descrito na cláusula 6 deste edital, de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho da função. 2ª Fase: PROVA DE 
APTIDÃO FÍSICA, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por profissional habilitado, 
e tem por objetivo avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente as atribuições 
inerentes à função de “COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO”, conforme descrito na cláusula 7 deste 
edital.

5.2. A Comissão Examinadora de cada fase do presente Processo Seletivo Simplificado foi designada 
através da Portaria nº 272/2020 da Presidência da EMDURB.

5.3. As convocações para a aplicação da 2ª fase, constando a lista dos candidatos classificados, data, 
horário e local de aplicação, bem como demais orientações, serão publicadas no Diário Oficial de Bauru e 
divulgadas no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, podendo sofrer alterações, que 
serão devidamente divulgadas nos mesmos locais.

5.4. Não poderá ser feita a repetição da prova de aptidão física, exceto nos casos em que a Comissão 
Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelo candidato 
e que tenham prejudicado o seu desempenho, oportunidade que será concedida a todos os candidatos, 
igualitariamente.

5.5. A Prova de Aptidão Física será realizada independentemente das condições climáticas do dia previsto 
para execução da mesma.

5.6. Os candidatos que não fizerem o preenchimento correto dos dados solicitados no formulário de 
inscrição ou não comparecerem na Prova de Aptidão Física, estarão automaticamente eliminados do 
processo seletivo e não terão classificação alguma, não podendo alegar desconhecimento acerca da data, 
local e horário de realização da prova como justificativa de sua ausência.

5.7. Após o horário determinado para o fechamento dos portões do local de aplicação da Prova de Aptidão 
Física não será permitida a entrada de qualquer candidato, sob hipótese alguma, ficando os retardatários e 
os ausentes automaticamente desclassificados do processo seletivo.

5.8. Ao candidato só será permitida a realização da prova de Aptidão Física no respectivo local, data e 
horário determinados na convocação descrita no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

5.9. Na hipótese de não constar o nome do candidato classificado, conforme a presente publicação, nas 
listagens oficiais no local de prova, a EMDURB procederá a inclusão após conferência da convocação 
editalícia.

5.10. Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não 
realizarão a Prova de Aptidão Física no local de aplicação da mesma.

5.11. Durante a execução da Prova de Aptidão Física não será permitida: a utilização de celulares, bonés, 
chapéus, toucas e similares ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.

5.12. A Comissão Examinadora do Processo Seletivo reserva-se ao direito de desclassificar do processo 
seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da cláusula 5.13, tomando as 
medidas saneadoras necessárias.

5.13. Será desclassificado o candidato que:

a) Não estiver presente no local da prova e no horário determinado para o início;
b) For surpreendido utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c) Ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do 
fiscal acompanhante;
d) Não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital;
e) Portar arma na realização da prova, ainda que possua o respectivo porte;
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;

5.14. As condições de saúde dos candidatos no dia de aplicação de prova prática, para verificação da 
Aptidão Física será de sua inteira responsabilidade.

5.14.1. É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de aplicação da Prova de 
Aptidão Física, alimente-se adequadamente e não ingira nenhum tipo de substância química ou alcoólica, a 
fim de estar em boas condições para a realização da prova.

5.14.2. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (indisposições, cãimbras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização de qualquer uma das etapas ou diminuam a 
capacidade dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento 
diferenciado, nem segunda chamada.

5.15. Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
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5.16. A EMDURB não se responsabiliza por eventuais gastos e dispêndios realizados pelos candidatos no 
decorrer do Processo Seletivo Simplificado, sendo os mesmos, de responsabilidade única do candidato.

6. DA ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR DO CANDIDATO (1ª FASE)

6.1. A análise do histórico escolar do ensino fundamental será de caráter classificatório.

6.2. A avaliação do histórico escolar do candidato, para o Processo Seletivo Simplificado, será realizada 
pela Comissão do Processo Seletivo, mediante análise dos dados preenchidos pelo candidato no formulário 
de inscrição contidos no seu HISTÓRICO ESCOLAR, cuja responsabilidade pelo preenchimento e upload 
(anexar) deste no formulário de inscrição será do mesmo.

6.2.1. O Histórico Escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), 
comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 
deverá ser apresentada via upload (anexar) do documento em arquivo JPEG ou PDF colorido e que 
não ultrapasse 3 MB (três megabytes), pelo candidato em campo próprio no Formulário de Inscrição.

6.3. Os candidatos que pretendam se inscrever para o processo seletivo simplificado deverão inserir a nota 
final da disciplina de Lígua Portuguesa (ou Português) e de Matemática, obtida na ÚLTIMA SÉRIE DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, em campo próprio contido no Formulário de Inscrição.

6.3.1. Caso a disciplina Língua Portuguesa (Português) tenha sido cursada acompanhada de outras (por 
exemplo: Língua Portuguesa, Literatura e Gramática), o candidato deverá inserir apenas as notas da 
disciplina de Lígua Portuguesa. Caso a disciplina de Língua Portuguesa (Português) não tenha sido cursada, 
inserir a média simples das disciplinas equivalentes, conforme abaixo:

Tabela de equivalência das disciplinas
Língua Portuguesa 

(Português)
Literatura; Gramática; Redação; Produção de texto; Linguagens, 

códigos e suas Tecnologias;

Matemática Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística, Matemática 
Financeira, Matemática e suas tecnologias

6.4. O conceito para classificação do candidato será numérico, com dois dígitos após a vírgula (0,00 a 
10,00) e no formulário de inscrição está previsto para escolha do candidato ao lançar as notas numericas ou 
selecionar o conceito atribuido ao candidato no histórico escolar, conforme o caso, utilizados para avaliação, 
que deverão selecionar/inserir a nota/conceito final da disciplina de Lígua Portuguesa (ou Português) 
e de Matemática da maneira como encontra-se descrito no seu histórico escolar, sem a necessidade de 
observância a tabela de equivalência previsto no ANEXO II.

6.4.1. É de inteira responsabilidade do candidato o lançamento correto das notas/conceitos no 
formulário de inscrição, nos termos da cláusula 6.4 deste edital, de modo que em caso de divergências 
e/ou lançamento de conceitos/termos equivocados implicará na desclassificação do candidato.

6.5. A nota FINAL que poderá ser obtida na Análise do Histórico Escolar do candidato, será de 20,00 
(vinte) pontos, devendo ser observada a classificação prevista na TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE 
CONCEITOS NUMÉRICOS previstos no ANEXO II.

6.6. O Boletim Escolar Digital poderá ser obtido através do site: https://sed.educacao.sp.gov.br/boletim/
boletimescolar. Apenas para quem é ou foi aluno da rede de escolas estaduais de São Paulo. 

6.7. O Resultado da classificação dos candidatos após análise do histórico escolar será divulgada no 
site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo e no Diário Oficial do Município, conforme 
CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

6.8. Para realização da Prova de Aptidão Física do processo seletivo, somente serão convocados os 100 
(cem) candidatos melhor classificados na 1ª fase de Análise do Histórico Escolar do ensino fundamental.

6.8.1. No caso de empate da nota da classificação do candidato classificado na centésima posição com 
outros, com a mesma nota, todos serão convocados para a prova de aptidão física.

6.8.2. Todos os demais candidatos serão desclassificados do processo seletivo.

7. DA PROVA PRÁTICA DE APTIDÃO FÍSICA (2ª FASE)

7.1. De caráter eliminatório, a prova de Aptidão Física será realizada por profissional habilitado. A prova 
será composta por 3 (três) testes de aptidão física, através dos exercícios constantes do ANEXO III do 
Edital de Processo Seletivo Simplificado.

7.2. A realização da Prova de Aptidão Física será realizada na data e horário descritos no CRONOGRAMA 
contido no ANEXO I, em local a ser definido, conforme publicação de convocção que será realizada no 
Diário Oficial de Bauru e divulgado no site www.emdurb.com.br/processoseletivo.

7.3. Por ocasião desta avaliação, o candidato deverá comparecer ao local designado no dia e horário 
previamente estabelecidos, com pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário fixado, portando documento 
original de identidade e o protocolo de inscrição. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, não 
sendo aceitos protocolos ou cópias reprográficas, mesmo que autenticadas, sob hipótese alguma, ficando os 
retardatários e os ausentes automaticamente desclassificados do processo seletivo.

7.4. Além do documento de identificação, o candidato deverá apresentar-se munido de ATESTADO 
MÉDICO timbrado, que deverá conter a data de emissão, bem como carimbo com o nome do médico 
e o número de inscrição no CRM-Conselho Regional de Medicina, legível, emitido, a partir da data 
da publicação da classificação e convocação para a 2ª fase que certifique que o candidato está apto a 
realizar os testes físicos previstos no ANEXO III deste edital, sem o qual não poderá realizar a prova, 
sendo, consequentemente, eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

7.4.1. O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização 
da prova de aptidão física, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento.

7.4.2. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico que 
não esteja conforme o disposto na cláusula 7.5 deste edital, será impedido de realizar os testes, sendo 
consequentemente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

7.5. Sugere-se a utilização de roupa apropriada para prática de atividade física (calção, camiseta, ou 
agasalhos e tênis com meias) pelo candidato.

7.6. O aquecimento e preparação para a prova serão de responsabilidade do próprio candidato, não podendo 
interferir no andamento do Processo Seletivo Simplificado.

7.7. Os exercícios da Prova de Aptidão Física não serão necessariamente realizados na ordem apresentada 
no ANEXO III deste edital.

7.8. O candidato será considerado APTO e, consequentemente, classificado na 2ª fase quando realizar todas 
as provas nos tempos e repetições exigidas para cada uma delas, conforme disposto no ANEXO II deste 
edital.

7.9. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a Banca Examinadora concluir 
pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelo candidato e que tenham prejudicado a sua 
avaliação.

7.10. Não será permitida a saída de candidato do local de realização da prova antes de realizados todos os 
exercícios, a não ser que o candidato seja considerado inapto em algum deles.

7.11. Não será fornecido lanche aos candidatos, nem haverá lanchonete disponível no local de realização da 
prova de capacidade física, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.

7.12. O resultado da prova de aptidão física será publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado na 
internet, no endereço eletrônico http://www.emdurb.com.br/processoseletivo, na data prevista no 
CRONOGRAMA, contido no ANEXO I.

8. DO RESULTADO

8.1. A nota final será composta pelo resultado da Análise do Histórico Escolar do ensino fundamental do 
candidato e consequente aprovação na Prova de Aptidão Física.

8.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final e as nomeações serão feitas 
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública.

8.3. Na hipótese de igualdade do resultado da Prova Objetiva serão aplicados, sucessivamente, aos 
candidatos, os seguintes critérios de desempate:

Maior idade, conforme disposto no Parágrafo Único do artigo 27, da Lei Federal nº 10.741/03 – Estatuto 
do Idoso.
Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS nos 12 (doze) meses 
imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição conforme previsto no art. 1º e 2º da Lei 
Municipal nº 7.083/18:
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 de no mínimo 03 (três) horas de duração, 
cujo conteúdo deverá abordar temas sobre conduta ética, diretos, deveres e proibições; e a declaração do 
trabalho voluntário até o último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados no momento da inscrição, conforme especificado no capítulo 
IV, exclusivamente DIGITALIZADOS e SOMENTE na JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 
3 MB (três megabytes),, com nitidez, (art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/18);
b3) Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido;
b4) 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 Processo Seletivo Simplificado;
Maior número de filhos menores de 18 anos;
Maior nota em Português;
Maior nota em Matemática.

8.3.1. Em ainda persistindo o empate do resultado da Análise do Histórico Escolar após aplicação dos 
critérios descritos no caput, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.

8.3.1. O não comparecimento dos candidatos ao sorteio não impedirá a realização do mesmo, não cabendo 
recurso quanto a classificação estabelecida

8.4. A classificação final do processo seletivo será publicada no Diário Oficial do Município e divulgado 
no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo conforme CRONOGRAMA contido no 
ANEXO I.

9. DOS RECURSOS

9.1. Será admitido recurso quanto ao indeferimento das inscrições, ao resultado da Análise do Histórico 
Escolar dos cadidatos, a Prova de Aptidão Física e a classificação final do Processo Seletivo Simplificado.

9.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar das datas que constam 
no CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

9.3. O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à Comissão Examinadora do Processo 
Seletivo Simplificado, através campo próprio no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo, 
no prazo previsto no CRONOGRAMA contido no ANEXO II.

9.4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. O recurso interposto fora do prazo 
não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data de sua inserção no sistema.

9.5. Não serão aceitos recursos interpostos pessoalmente, por fac-símile, telegrama ou outro meio que não 
seja o especificado neste Edital.

9.6. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso em que houver prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão Examinadora.
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9.7. A Comissão Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

10. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

10.1. Ter sido aprovado no processo seletivo simplificado e cumprir os requisitos previstos na cláusula 3.13, 
na forma estabelecida neste edital.

10.2. Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública.

10.3. Apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos até 
14 anos.

10.4. Apresentar 2 (duas) fotos 3X4 recentes.

10.5. Apresentar demais documentos necessários que lhe foram solicitados, sob de perda do direito à vaga.

10.6. Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação.

10.7. Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB, 
onde o médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO – Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá solicitar outros exames 
complementares às custas do candidato, para melhor avaliação médica e definição a respeito do ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado, para a 
função de Coletor de Lixo Temporário.

10.8. Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do 
artigo 14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.

10.9. Os documentos deverão IMPRETERIVELMENTE ser entregues no Setor de Recursos Humanos 
da EMDURB, quando solicitados:

Carteira de Identidade (RG) na íntegra (frente e verso), com nome atualizado e emitida há menos de 10 
(dez) anos;
Se estrangeiro, o envio da comprovação de sua naturalização no país;
Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), qual pode ser retirado no link:  https://
www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp ;
Certidão de Casamento ou Certidão/Declaração de União Estável, se casado ou em união estável;
Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) do(s) filho(s); o documento enviado deverá 
obrigatoriamente conter o número do CPF; 
Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato não possua 
comprovante de residência em seu nome, deverá enviar declaração do responsável pelo imóvel onde reside, 
com firma reconhecida; 
Carteira de Trabalho – CTPS digital ou Carteira de Trabalho – CTPS (todas as vias), sendo página da foto 
e qualificação civil, todas as páginas que contiverem vínculos (contrato de trabalho), das anotações gerais 
e da primeira folha em branco após o último registro; caso não tenha todas as vias da CTPS ou todas as 
baixas nos vínculos de trabalho registrados na(s) mesma(s), apresentar o extrato do CNIS, disponível no 
link https://meu.inss.gov.br/central/#/extrato ;
Extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); 
Certidão de Quitação Eleitoral, disponível no site:  http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral;
Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de São Paulo, disponível em: https://www2.ssp.sp.gov.
br/atestado/novo/Atestado02.cfm Se tiver residido em outros Estados e emitido RG nos mesmo, enviar 
Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado, 
disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do ;
Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ PG5 
e SIVEC), disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do;
Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado, disponível no site: http://
www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais ;
Certidão de Distribuição da Justiça Federal do Estado de São Paulo, disponível em: http://web.trf3.jus.br/
certidao/Certidao/Solicitar Se tiver residido em outros Estados enviar Certidão de Distribuição da Justiça 
Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado.

10.10. A contratação iniciará a contar da data da assinatura do contrato de trabalho temporário e está 
condicionada a entrega dos documentos previstos neste edital.

11. DO REGIME, DIREITOS E DEVERES DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

11.1. Os funcionários contratados e designados temporariamente a função com base neste Edital submeter-
se-ão ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo admitidos para exercerem as funções de 
COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO na estrutura de pessoal da EMDURB, com a sujeição absoluta dos 
contratados aos termos do Contrato e das normas Editadas pela EMDURB em relação a contratação de 
funcionários e demais normas internas.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Os atos relativos ao presente Processo Seletivo Simplificado, a exemplo de convocações, avisos e 
resultados, serão publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no endereço eletrônico www.
emdurb.com.br/processoseletivo.

12.2. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da homologação 
do resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da EMDURB.

12.3. O contrato de trabalho firmado nos termos deste edital extinguir-se-á pelas seguintes condições: término 
do prazo contratual; por iniciativa do contratado; por iniciativa do empregador e por descumprimento das 
obrigações previstas em contrato.

12.4. A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, além do número de vagas 
existentes neste processo seletivo ou as que venham a vagar durante a vigencia deste, conforme a sua extrita 
necessidade e conveniência.

12.5. Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e 
Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

12.6. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos 
para a Prova de Aptidão Física e as demais etapas correspondentes, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.
com.br/processoseletivo.

12.7. A habilitação em quaisquer das etapas do Processo Seletivo Simplificado não poderá ser aproveitada 
para outro processo seletivo.

12.8. A comprovação do cumprimento das datas, prazos, ônus e obrigações constantes do presente Edital é 
de responsabilidade exclusiva do candidato.

12.9. A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, 
decorrente de:

Endereço não atualizado;
Endereço de difícil acesso;
Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, por razões diversas de 
fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
Correspondência recebida por terceiros.

12.10. O candidato poderá atualizar seu endereço e telefones através dos telefones 3233-9015 e 3233-9072.

12.11. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.

12.12. A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB não se 
responsabiliza de qualquer modo pelo fornecimento de computador, internet, ou qualquer outro apoio 
técnico para realização da inscrição e envio de informações pelo site da EMDURB www.emdurb.com.
br/processoseletivo, bem como pelo transporte, alojamento, e/ou alimentação dos candidatos, durante a 
realização da Prova de Aptidão Física, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários 
para inscrição e/ou contratação do candidato, quando da realização das etapas do presente Processo 
Seletivo Simplificado.

ANEXO I – CRONOGRAMA

COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO

EVENTO DATA

1ª publicação do edital 05/09/2020

2ª publicação do edital 10/09/2020

3ª publicação do edital 12/09/2020

Período de inscrições 14/09/2020 a 23/09/2020

Publicação do resultado do pedido de isenção da 
taxa de inscrição (Doação de Sangue) 26/09/2020

Data Limite para pagamento da taxa de inscrição 
dos casos de indeferimento da isenção 28/09/2020

Publicação das inscrições indeferidas 01/10/2020

Período de Recurso das inscrições indeferidas 02/10/2020 a 07/10/2020

Publicação resultado do recurso 08/10/2020

Publicação da classificação dos candidatos após 
análise do histórico escolar 08/10/2020

Período de recurso da classificação 09/10/2020 a 16/10/2020

Publicação do resultado do recurso e convocação 
dos classificados para a Prova de Aptidão Física 17/10/2020

Prova de Aptidão Física 25/10/2020

Resultado da Prova de Aptidão Física 27/10/2020

Período de recurso da Prova de Aptidão Física 28/10/2020 a 04/11/2020

Publicação do resultado do recurso e classificação 
final 05/11/2020

Homologação 05/11/2020

Atenção: As datas constantes deste CRONOGRAMA poderão sofrer alterações, sendo a atualização deste 
disponibilizada no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo e também no Diário Oficial 
do Município de Bauru.
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ANEXO II – TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS A 
SER UTILIZADA PARA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO PELO HISTÓRICO ESCOLAR

ANEXO III

2ª FASE: PROVA DE APTIDÃO FÍSICA DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS

DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS E CAUSAS DE INAPTIDÃO FÍSICA

1. TESTE DE RESISTÊNCIA ABDOMINAL 

O candidato adotará a posição inicial em decúbito dorsal, com pernas completamente estendidas no 
prolongamento do corpo e as mãos tocando o solo acima da cabeça. Ao sinal do avaliador o candidato 
iniciará o teste, flexionando o tronco e quadril, simultaneamente com a flexão dos joelhos, adotando a posição 
sentada, mantendo os cotovelos estendidos à frente do corpo e paralelos ao solo, de forma que se verifique 
o alinhamento dos cotovelos aos joelhos, retornando, na sequência, à posição inicial, onde as mãos tocam o 
solo acima da cabeça, estando os cotovelos flexionados ou não, momento em que será anotada uma execução. 
Este procedimento deve ser executado, repetidamente, tantas vezes quanto possível, no tempo limite de 60 
(sessenta) segundos. O teste iniciar-se-á com a voz de comando do avaliador “Prepara!” “Já!!!”, e encerrado 
com a voz de comando: “Pare!”. Ao comando “Já!” acionase o cronômetro, e aos 60 (sessenta) segundos dá-se 
a voz de comando “Pare!”. Serão computadas apenas as execuções corretas do exercício, conforme descrito 
acima. A flexão e extensão de quadril, tronco e joelhos deverá ocorrer simultaneamente. Não será permitida 
qualquer forma de auxílio durante o movimento (ex.: abraçar ou apoiar-se nos joelhos ou na parte posterior das 
pernas, ou apoiar cotovelos no solo); Os pés devem tocar no solo no início, no meio e no fim do movimento, 
ou seja, na posição inicial, no momento da flexão de tronco e após a extensão. Serão considerados aptos os 
candidatos que somarem no mínimo 25 repetições. 

2. TESTE DE FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS COM APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO 

O candidato deverá apoiar as mãos no solo, separadas com abertura entre as mãos um pouco maior que a 
largura biacromial (largura dos ombros), braços totalmente estendidos, pés unidos, mantendo um alinhamento 
entre tronco, quadril e pernas. Ao sinal do avaliador o candidato deverá flexionar os cotovelos até formar um 
ângulo mínimo de 90 graus, devendo retornar à posição inicial, estendendo completamente os cotovelos. O 
resultado do teste será a quantidade de repetições corretas realizadas pelo avaliado no tempo de 60 (sessenta) 
segundos. O teste iniciar-se-á com a voz de comando do avaliador “Prepara!”, “Já!”, e encerrado com a voz 
de: “Pare!”. Ao comando “Já!” acionase o cronômetro, e aos 60 (sessenta) segundos dá-se a voz de “Pare!”, 
quando o candidato interrompe sua execução. As execuções incorretas ou os movimentos incompletos não 
serão computados. Os cotovelos devem estar em extensão total para o início do movimento de flexão. O 
candidato, durante a execução dos movimentos, deverá permanecer com a coluna ereta, joelhos estendidos, pés 
juntos, sem flexionar o quadril. A movimentação e flexão de quadris ou pernas, fora dos padrões estabelecidos 
anteriormente, como forma de auxiliar a execução do movimento, o invalidará. Caso o candidato encoste 
com qualquer parte do corpo no solo (exceto aquelas já citadas, pés e mãos), aquele movimento não será 
considerado, sendo que para que os movimentos posteriores sejam contados, o candidato deve adotar a 
posição inicial e proceder conforme o descrito anteriormente. Serão considerados aptos os candidatos que 
executarem no mínimo 20 repetições. 

3. TESTE DE PREENSÃO MANUAL E DESTREZA 

O candidato iniciará em pé com pernas e tronco estendidos sobre um degrau de 40cm, ao comando do 
avaliador o candidato deverá descer o degrau ir até às 2 anilhas, de 10kg cada, que estarão posicionadas à 
15 metros de distância do degrau, segurar as anilhas pela alça, retornar carregando-as e finalizar subindo o 
degrau estendendo completamente as pernas e tronco com as mesmas ainda em mãos. O teste iniciar-se-á com 
a voz de comando do avaliador “Prepara!”, “Já!”, e encerrado quando o candidato assumir a posição final. 
Ao comando “Já!” aciona-se o cronômetro. Serão considerados aptos os candidatos que executarem o teste 
dentro de no máximo 30 segundos. 1.4 TESTE DE CORRIDA DE 12 (DOZE) MINUTOS O teste deverá 
ser realizado em terreno plano. O candidato se posicionará atrás da linha de largada, aguardando o sinal de 
partida. Ao sinal do avaliador, o candidato iniciará o teste, estabelecendo um ritmo apropriado de corrida, 
objetivando percorrer a maior distância possível em metros, dentro do limite de tempo de 12 (doze) minutos, 
que será anotada pelo avaliador ao término do teste. O teste iniciar-se-á com a voz de comando do avaliador 
“Atenção!” “Já!!!”. Ao comando “Já!!!” o avaliador acionará o cronômetro. O final do teste sinalizado com 
1 silvo longo de apito, momento em que o candidato deverá interromper o esforço e aguardar na pista até 
que o avaliador constate e faça a anotação de sua marca. O candidato não pode parar durante a realização do 
teste, sob pena de ser considerado desistente e, portanto, inapto. O candidato que, após o apito de término do 
teste, continuar se deslocando para aumentar a metragem percorrida, terá seu teste anulado e será excluído do 
certame. Serão considerados aptos os candidatos que alcançarem o mínimo de 1.600 metros.

4. CRITÉRIO DE INAPTDÃO E OUTRAS DISPOSIÇÕES

Os candidatos que não realizarem o respectivo índice mínimo em qualquer dos exercícios acima descritos, 
serão considerados INAPTOS na Prova de Aptidão Física e eliminados do processo seletivo.

Os exercícios do exame de aptidão física não necessariamente serão realizados na ordem apresentada neste 
edital.

O candidato que deixar de comparecer em qualquer uma das etapas de exercícios que compõem a Prova 
Prática de Aptidão Física, será eliminado do processo seletivo.

ANEXO IV – MODELO DE FORMULÁRIO PARA INCRIÇÃO

COM INCLUSÃO DOS DADOS REFERENTES AO HISTÓRICO ESCOLAR

Função Pretendida: COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIA

Nome: _____________________________________________________
Nome Social (se for o caso): ________________________
CPF: ______________________ RG: __________________ Data de Nascimento*: ____________ 
Nome do Pai: _____________________________________________________
Nome da Mãe___________________________________________________ Endereço: 
____________________________ Nº ______________ Bairro: ____________________ Cidade: 
________________________ UF: ________________ CEP: ____________________________ E-mail: 
_______________________________________
Telefone: (___) ____________ Celular: (___) ___________________
Sexo: Masculino (     )   Feminino (....)
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* Colocar no campo data de nascimento restrição de inscrição para maiores de 60 anos.

Doador de Sangue:    Sim  (campo para anexar declaração)
Não
Portador Necessidade Especial:   Sim  (campo para anexar documento)
Não
Serviço Voluntário:    Sim  (campo para anexar documento)
Não
Quantidade de filhos Menor de 18 anos  

DECLARAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

Declaração de PLENO CONHECIMENTO E TÁCITA ACEITAÇÃO das normas e condições 
estabelecidas no Edital do Processo Seletivo Simplificado;
 Declaração de PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS incluindo campo para preenchimento 
da CID.
DECLARO para todos os efeitos legais, não haver sofrido, ou estar cumprindo, no exercício profissional ou 
de qualquer função pública, penalidades disciplinares de suspensão ou demissão e demais previstas no artigo 
137 da Lei 6.745/85 e no parágrafo único do artigo 137 da Lei Federal nº 8.112/90, aplicada por qualquer 
órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. Estou ciente que declarar falsamente é 
crime previsto na Lei Penal e por ele responderei independentemente das sanções administrativas, caso se 
comprove a inveracidade do declarado neste documento
DECLARO para todos os efeitos legais que não sou do grupo de risco, conforme classificação da OMS, 
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos (acima de 60 anos), Pessoas 
com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças autoimunes ou imunodeficiente, 
pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 06 meses;
Declaração conforme previsão contida na cláusula 3.11 do Edital, onde ao inscrever-se, o candidato 
declarará no formulário de inscrição, sob pena de responsabilidade civil e criminal, satisfazer as 
seguintes condições:
Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 58 (cinquenta e oito) anos no momento 
da contratação e não possuir uma das comorbidades: gestantes ou lactantes, portadores de doença 
respiratória, com doença pulmonar crônica, em tratamento oncológico, em realização de radioterapia 
ou quimioterapia, portadores de cadiopatia crônica, portadores de diabetes, portadores de doença renal 
crônica, imunosuprimidos e portadores de doenças autoimunes;
Gozar de boa saúde física e mental;
Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada 
em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;
Declaração de que o candidato não faz parte do grupo de Risco do COVID-19 – Coronavirus, conforme 
classificação da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos 
(acima de 60 anos), Pessoas com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças 
autoimunes ou imunodeficiente, pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 6 (seis) meses, etc.

ANEXO V – MODELO DO FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ATRAVÉS 
DO SITE DA EMDURB

Nº de Inscrição: 
Nome do Candidato: 
CPF:
Função: COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIA

Tipo de Recurso: ______________________ 
1. Contra indeferimento de inscrição 
2. Contra a pontuação obtida na classificação após análise do histórico escolar 
3. Outros Resultado

Fundamentação e Questionamento:

(preenchimento pela Comissão): ________ 

1. Deferido
2. Indeferido 

Manifestação da Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo

Bauru, 05 de setembro de 2020.
ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES

Presidente da EMDURB.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS  PROCESSO Nº 3628/2020
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para eventual AQUISIÇÃO de baterias automotivas, 
que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital. Data do recebimento 
das propostas: até as 09hs do dia 18/09/2020. Abertura da Sessão: 18/09/2020 às 09hs. O edital está 
disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, informações sobre o edital na Praça João Paulo II 
s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17h, no e-mail: 
evelysevicente@emdurb.com.br, pelo telefone (014) 3233-9006 ou através do site www.bec.sp.gov.br - 
Oferta de Compra nº 820902801002020OC00062 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 05 de setembro de 2020.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS  PROCESSO Nº 1254/2020
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para eventual AQUISIÇÃO de material de pintura, 
que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital. Data do recebimento 
das propostas: até as 09hs do dia 21/09/2020. Abertura da Sessão: 21/09/2020 às 09hs. O edital está 
disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, informações sobre o edital na Praça João Paulo 
II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17h, no 
e-mail: elsaterca@emdurb.com.br, pelo telefone (014) 3233-9044 ou através do site www.bec.sp.gov.br - 
Oferta de Compra nº 820902801002020OC00063 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 05 de setembro de 2020.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS  PROCESSO Nº 1907/2020
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para eventual AQUISIÇÃO de GÁS DOMÉSTICO 
(BOTIJÃO 13 KG), com entrega do mesmo, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados 
no ANEXO I do Edital. Data do recebimento das propostas: até as 09hs do dia 22/09/2020. Abertura 
da Sessão: 22/09/2020 às 09hs. O edital está disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, 
informações sobre o edital na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de 
compras das 8h às 12h e das 13h às 17h, no e-mail: dulcimararodrigues@emdurb.com.br, pelo telefone (014) 
3233-9073 ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra nº 820902801002020OC00061 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 05 de setembro de 2020.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 – PROCESSO Nº 
2082/2020
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente adjudicados e homologados pelo Presidente da EMDURB à Empresa FIOLUZ COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA para os ITENS 01 e 02, à Empresa SERRALED COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI para o ITEM 04 e à Empresa DELETRO 
DISTRIBUIDORA LTDA – ME para o ITEM 07.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de 
lâmpadas LED, conforme especificação abaixo descrita:

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário

Valor 
Total Marca

1 250 Un.

Lâmpada LED tubular 1200 mm 18 watts 
127w 220v 60HZ 4000K 1800LM F.P>0,92 
cor Branco. Garantia de 2 anos. Necessário 
laudo de medição em esfera, demonstrando 

fluxo luminoso e temperatura de cor e 
potência.

R$ 14,00 R$ 
3.500,00

EMPALUZ
TL20314

2 50 Un. Lâmpada LED 09 Wats – E 27 R$ 6,00 R$ 
300,00

EMPALUZ
AL09562

3 30 Un. Lâmpada LED 9 W de embutir Redonda DESERTO

4 30 Un. Lâmpada LED 18 W de embutir Quadrada R$ 21,00 R$ 
630,00 SERRALED

5 15 Un.

SPOT LED 7 W- Potência - Potência 
7 Watts, Voltagem 100/240V (Bivolt 

Automático) Formato Slim, Cor da Luz 
Branco Frio (6000k), Indice de Reprodução 

de Cor (IRC) >70 , Angulo de Abertura 
60º, Fluxo Luminoso (Lm) 455 lm +10%, 

Substitui Incandescente 30 W / Fluorescente 
9 W ,(aproximado), Vida Média* 15.000 
H, Dimensões 90x90x40mm, Peso 160 
gramas, Material, Aluminio + Plástico, 
Cor do Acabamento Branco, Indice de 

Proteção IP20 - Uso Interno, Tecnologia 
LED COB, Temperatura da Lâmpada 60 ºC, 

Temperatura ambiente (Ta) -20º~+50 ºC, 
Fator de Potência (FP) >0.6, Acompanha 

Embalagem, Indicação de Limpeza Desligar 
o equipamento e limpar com pano levemente 

umido. Garantia 1 ano de garantia contra 
defeitos de fabricação, Origem Fabricado na 

China, Certificação CE, RohS, Manual de 
Instalação.

DESERTO
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6 15 Un.

SPOT LED 25 W – Potência 25W- 
Equivalente 250w Incandescente Cor Branco 
Frio, Modelo Quadrado de Sobrepor, Fator 

Potência > 0,99 - Super LED Premium, 
Material Acrílico e Alumínio, Voltagem 
Bivolt Automático (110V – 220V), Vida 

Útil 50.000 horas, Dimensões 30cm x 30cm, 
Profundidade 4cm, Peso 1200g, Tecnologia 

Anti-Stromb Sim, Garantia 3 anos total.

FRACASSADO

7 70 Un.

LÂMPADA LED 100 WATS – para poste 
branco frio (Luminária LED)- Descrição 
completa - Esta Luminária Pública Petala 

100w LED é ideal para iluminação pública/
ambientes externos. Driver led isolado bivolt 
automático(85~265Vac), dissipador de calor 
na parte superior e proteção IP65. “Corpo” 

em alumínio com pintura eletrostática, 
LED’s de alto fluxo luminoso(110Lm/W) 
montados em placa de alumínio interna 

com lentes convexas frontais que otimizam 
e dissipam melhor a iluminação, 120º de 
abertura do feixe luminoso, sistema para 
fácil e rápida fixação. A alta Tecnologia 

desta luminária LED tipo pétala para postes 
gera até 70% de economia, altamente 

eficiente e sustentável, solução perfeita para 
eficiência energética substituindo lâmpadas 

de vapor metálico de até 120w, não aquece o 
ambiente, CHIP com alto fator de potência, 

importante para economia de energia. 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Luminária 

Pública Pétala 100w LED Para Poste Branco 
Frio, -Potência:100 watts, -Voltagem: Bi-

volt, -Eficiência Luminosa: 180lm/w, -Fluxo 
Luminoso: 10000 lm, -Temperatura de cor: 

BrancoFrio 6000k,-Ângulo de abertura:125º, 
-Lente: Batwing, -Proteçãoagua: IP66, 
-Temperatura de trabalho:-20 a 55°C,-

Frequencia: 85-265v, -Material: Aluminio 
e Vidro, -Corda estrutura: Cinza ou preto, 
-Certificação: CEE, RohS, -Dimensões: 
73,0cm x 29,0 cm, -Dimensão Furo: 6,5 

cm, -Peso: 5,5 kg, -Tecnologia Anti-
Stromb: Sim, Produto novo, com selo de 
qualidade ISO9001:2000, Embalagem 

lacrada com todos itens para instalação, 
Manual de instruções para instalação/

utilização em Português(PT-BR), Certificado 
de Garantia: 72 meses - CONSUMO DE 

ENERGIA, Lâmpadas de LED usam 
aproximadamente metade da potência da 
iluminação fluorescente, cerca de 6 watts 

de energia versus 14 watts de uma lâmpada 
fluorescente. Para completar a vida útil das 

lâmpadas de LED, é necessário cerca de 340 
quilowatts-horas de eletricidade. Lâmpadas 
fluorescentes com uma vida útil de 60.000 
horas (6 lâmpadas) usariam cerca de 840 

quilowatts-hora de eletricidade. No que diz 
respeito à eficiência energética, lâmpadas 

de LED são cerca de 5 vezes mais eficientes 
que a iluminação fluorescente. 

R$ 
321,18

R$ 
22.482,60 ARCO ÍRIS

VALOR TOTAL R$ 26.912,60
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 05 de Setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 – PROCESSO Nº 1975/2020
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos foi 
devidamente adjudicado e homologado pelo Presidente da EMDURB a Empresa MADALENA LTDA 
ME (APRIZIO MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA COMPARTILHADA LTDA) para o único lote.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA 
METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM QTD Un. Descrição Valor 
Unitário Valor Total 

1 1000 Metro 
Linear

Defensa Metálica semi maleável simples, de aço 
cabno estrutural A3, com guia de deslizamento 

(Lâmina) de perfil em W de 4.300x306x80x3mm, 
com implantação por conta da contratada, 

conforme descrito no anexo I do edital

R$198,00 R$198.000,00

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço mediante 
emissão da nota fiscal
Bauru, 05 de Setembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

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

Gilson Gimenes Campos
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-gilsoncampos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br
Procuradoria-eduardorala@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
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos-luizmacedo@funprevbauru.sp.gov.br

Seção de Contabilidade e Orçamento-andreisantos@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que todos 
os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão realizar 
o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação – Rua 
Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos 
dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do pagamento 
(provento).

COMUNICADOS
A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, 
continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com 
impressora na recepção para impressão do mesmo.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir 
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção 
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);

- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros) e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social, 
permanecendo, portanto, de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 221/2020
APOSENTA voluntariamente com paridade a partir de 04 de setembro de 2020 a(o) Sr(a). Moises Roberto 
Gomes, portador(a) do RG nº. 16.XXX.057 SSP/SP e CPF/MF nº. 056.XXX.XXX-69, PIS/PASEP nº 
1.089.089.054-1, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
cargo efetivo de Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte – Ajudante Geral, matrícula funcional 
nº 16.498, padrão C-22, integrais conforme procedimento administrativo nº 1135/2020, uma vez atendidas 
às condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e 
artigo 04 § 09 e § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 03 de setembro de 2020.
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PORTARIA Nº 222/2020
APOSENTA voluntariamente com paridade a partir de 04 de setembro de 2020 a(o) Sr(a). Maristela 
Falzetta Ellero, portador(a) do RG nº. 10.XXX.XXX-X SSP/SP e CPF/MF nº. 061.XXX.XXX-30, PIS/
PASEP nº 1.700.297.679-4, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de 
Saúde cargo efetivo de Especialista em Saúde – Cirurgião Dentista, matrícula funcional nº 17.298, padrão 
B-24, integrais conforme procedimento administrativo nº 1140/2020, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 04 § 
09 e § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 03 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 223/2020
APOSENTA voluntariamente sem paridade a partir de 04 de setembro de 2020 a(o) Sr(a). Angela Maria de 
Paula Kruze, portador(a) do RG nº. 9.XXX.XXX-9 SSP/SP e CPF/MF nº. 200.XXX.XXX-99, PIS/PASEP 
nº 10709580379, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Educação cargo 
efetivo de Agente Educacional – Auxiliar de Creche, matrícula funcional nº 32.078, padrão B-02, proventos 
proporcionais conforme procedimento administrativo nº 1104/2020, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 04 § 09 
e § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 03 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 224/2020
APOSENTA voluntariamente com paridade a partir de 04 de setembro de 2020 a(o) Sr(a). Moises 
Venancio, portador(a) do RG nº. 16.XXX.XXX-8 SSP/SP e CPF/MF nº. 051.XXX.XXX-22, PIS/PASEP 
nº 108.52886.05-02, servidor(a) do(a) Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cargo efetivo de Fiscal 
de Sistemas Hidráulicos, matrícula funcional nº 101.002, padrão GB-27, proventos integrais conforme 
procedimento administrativo nº 1209/2020, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-
A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 04 § 09 e § 10 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 03 de setembro de 2020.

COMISSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
PORTARIA N.º 102/2020

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL – Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 02/2020 – Processo nº: 
364/2020 – Modalidade: Pregão Presencial nº 02/2020 – TIPO MENOR PREÇO – EXECUÇÃO 
INDIRETA POR/ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL que será regida Leis 
Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas alterações; pelo Decreto Municipal n.º 10.123/2005 
com alteração do Decreto Municipal n.º 10.744/2008; e demais legislações pertinentes. – Interessada: 
FUNPREV – Objeto: Contratação pelo tipo “menor preço” de empresa especializada para locação de 07 
(sete) máquinas multifuncionais para a prestação de serviço de impressão a laser na quantidade estimada 
mensal de 25.000 cópias, incluindo o fornecimento de suprimentos, peças, assistência técnica e garantia 
conforme especificação técnica, observando-se as especificações e características contidas no Edital e seus 
Anexos. Do recebimento das propostas: O recebimento dos envelopes se dará até as 08h50 do 24 de 
setembro de 2020, junto ao Serviço de Protocolo da FUNPREV, situada na Rua Rio Branco nº 19-31, Vila 
América, CEP 17014-037, Bauru/SP. O início da sessão do Pregão: acontecerá a partir das 09 horas do 
dia 24 de setembro de 2020, na Sala da Escola Previdenciária, situada nas instalações da FUNPREV. As 
demais fases e informações quanto ao certame, serão oportunamente publicadas no Diário Oficial de Bauru 
e no site da FUNPREV (www.funprevbauru.sp.gov.br). O Edital completo estará disponível a partir de 05 
de setembro de 2020, no site da Fundação, no menu Licitação – Abertas. Caso haja interesse do licitante no 
Edital impresso, o que, contudo, não é exigência para participação de qualquer licitante, o mesmo, poderá 
ser obtido, junto a Divisão Administrativa da FUNPREV, mediante pagamento do custo reprográfico de R$ 
0,50 (cinquenta centavos) por folha. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Pregão 
Presencial, pelos telefones (14) 3009-5500 ou 3009-5526, ou, pelo e-mail renanoliveira@funprevbauru.
sp.gov.br.

PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente

Atos da Mesa Diretora
LEI Nº 7379

De 04 de setembro de 2020

Autoriza o Poder Executivo a proceder a internação 
de pacientes infectados pela COVID-19 na rede 
privada de hospitais, quando requerido por médico 
credenciado do Sistema Único de Saúde – SUS, em 
caso de inexistência de leitos na rede pública.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, 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 Autoriza o Poder Executivo a proceder a internação de pacientes infectados pela 
COVID-19 na rede privada de hospitais, sem custo para o paciente quando se 
mostrarem esgotadas as possibilidades de internação na rede pública.

§1º A internação se dará por prescrição de médico credenciado pelo SUS - Sistema 
Único de Saúde.

§ 2º O médico responsável pelo pedido de internação informará a situação de gravidade 
do paciente e a inexistência de vaga na sua unidade.

§3º A Secretaria Municipal de Saúde manterá atualizado o mapa de leitos públicos e 
privados e disponibilizará as informações às administrações dos hospitais da rede 
pública.

Art. 2º Para o atendimento do disposto nesta lei, os hospitais da rede privada do município 
deverão manter uma disponibilidade mínima dos seus leitos, inclusive dentre os 
destinados ao tratamento intensivo, a ser determinada pelo Poder Executivo.

Art. 3º Cabe ao Poder Executivo regulamentar o disposto nesta lei, sendo que as despesas 
decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e perdurará seus efeitos enquanto 
for mantida a emergência e calamidade pública decorrente do coronavírus.

 Bauru, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

LEI Nº 7380
De 04 de setembro de 2020

Institui, no âmbito do Município de Bauru, o Mês da 
Conscientização da Doença de Parkinson denominado 
“Tulipa Vermelha”, e dá outras providências.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, 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 - Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município, o mês de abril como sendo 
o mês destinado a divulgação, tratamento e promoção do bem-estar e qualidade de 
vida, denominado “Tulipa Vermelha”.

Art. 2º -  A presente Lei possui os seguintes objetivos:

I - Inserir a temática na comunidade como um todo;
II – Promover a conscientização da população e dos profissionais atuantes neste 

seguimento para que seus conhecimentos possam contribuir na melhora da 
qualidade de vida dos pacientes com e com a possibilidade de melhora no 
controle da doença;

III - Provocar nas pessoas a reflexão de que inúmeras situações constrangedoras 
e discriminatórias vividas por pessoas com Parkinson podem ser evitadas 
com a divulgação e debate amplo da patologia e seus sintomas;

IV – Estimular a participação de familiares dos parkinsonianos no 
acompanhamento das ações e serviços de saúde;

V –  Despertar a consciência para a necessidade de apoio ao desenvolvimento 
científico e tecnológico para o tratamento da doença de Parkinson e suas 
consequências;

VI - Divulgar os sintomas da patologia a fim de promover o conhecimento da 
patologia e seu diagnóstico precoce;

VII – Estimular a conscientização sobre o direito à medicação e às demais formas 
de tratamento que visem minimizar os efeitos da patologia, de modo a não 
limitar a qualidade de vida da pessoa com Parkinson em qualquer idade;

VIII – Promover o desenvolvimento de instrumentos de informação, análise, 
avaliação e controle por parte dos serviços de saúde, abertos à participação 
da sociedade.

Art. 3º - “O abril da Tulipa Vermelha” será comemorado anualmente e terá como símbolo da 
campanha a Tulipa Vermelha.

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

Bauru, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 20ª 

SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020

ORADORES INSCRITOS:
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PP
FRANCISCO CARLOS DE GOES / DEM
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PTB
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA / PRB
MANOEL AFONSO LOSILA / MDB
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PSDB
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
RICARDO PELISSARO LOQUETE / PRB
SÉRGIO BRUM / PDT
TELMA GOBBI / PP
YASMIM NASCIMENTO / PSDB
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PSD
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSL
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
EDVALDO FRANCISCO MINHANO / CIDADANIA

Bauru, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 30/2020

20ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 

08 DE SETEMBRO DE 2020 - TERÇA-FEIRA

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

122/20 Projeto de Lei nº 43/20, que altera o artigo 10, da Lei nº 7.316, de 16 de dezembro 
de 2.019, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos mananciais de águas 
superficiais, e determina outras providências, para estender para o dia 17 de dezembro 
de 2.020, o prazo legal para sua entrada em vigor.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

151/20 Projeto de Lei nº 55/20, que autoriza a suplementação de recursos através de 
transposição da Secretaria Municipal da Educação no orçamento exercício de 2020.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

150/20 Projeto de Lei nº 54/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para a Organização da 
Sociedade Civil do setor privado que especifica. (Projeto de Acolhimento Institucional)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

152/20 Projeto de Lei nº 56/20, que revoga o § 4º do art. 44 da Lei nº 5950, de 02 de agosto de 
2010, alterado pelo art. 6º da Lei nº 6145, de 07 de novembro de 2011. (transferência 
de motoristas do SAMU)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

153/20 Projeto de Lei nº 57/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para a Organização da 
Sociedade Civil do setor privado que especifica. (AELESAB, Wise Madness, Casa 
do Garoto, Bom Pastor, Esquadrão da Vida, Fundação Toledo, APMC, CEAC, POC, 
ABC, Sociedade Enéas Aguiar e Vila Vicentina)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

154/20 Projeto de Lei nº 58/20, que dá nova redação aos incisos I, II e III do art. 1º da Lei nº 
6758, de 12 de janeiro de 2016, que determina o envio de relatório de Concessão de 
Área à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

155/20 Projeto de Lei nº 59/20, que autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com 
entidade que especifica e dá outras providências. (Concessionária Rodovias 
Piracicaba-Panorama S/A)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

156/20 Projeto de Lei nº 60/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para Organização da 
Sociedade Civil do setor privado que especifica. (Casa do Garoto)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

157/20 Projeto de Lei nº 61/20, que autoriza o Executivo a doar área de terreno ao GRUPO 
AMIGOS EM PRONTIDÃO - GAP.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

158/20 Projeto de Lei nº 62/20, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa ALEXANDRE FIDALGO EPP, em regime de Concessão de Direito Real 
de Uso.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

108/20 Projeto de Lei que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para as mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas beneficiadas com incentivos 
fiscais municipais e/ou área em forma de concessão no município de Bauru e dá 
outras providências.
Autoria: BENEDITO ROBERTO MEIRA e YASMIM NASCIMENTO

149/20 Projeto de Lei que revoga as Leis nº 5256, de 13 de junho de 2005 e nº 7212, de 14 
de maio de 2019, que dispõem sobre gratificação por serviços em sessões plenárias 
prestados fora do horário normal de trabalho da Câmara Municipal.
Autoria: MESA DA CÂMARA

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

161/20 Veto Parcial ao Autógrafo nº 7474, de 04 de agosto de 2020, que altera a redação do 
art. 12 e inciso III do art. 15 da Lei nº 7178, de 04 de janeiro de 2019. (caçambas - § 
2º do Art. 12)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

160/20 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de PROFESSOR GERSON 
TREVIZANI a uma Escola Municipal do Conjunto Habitacional Moradas Buriti. 
(Minuta nº 67/16)
Autoria: YASMIM NASCIMENTO

162/20 Projeto de Decreto Legislativo que concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao 
TENENTE CORONEL PM ÉZIO CARLOS VIEIRA DE MELO.
Autoria: YASMIM NASCIMENTO

Moção nº Assunto

044/20 De Aplauso ao Viana’s Bar pelos seus 13 anos de fundação.
Autoria: MANOEL AFONSO LOSILA

045/20 De Aplauso ao escritório de contabilidade e gestão empresarial De Martino pelos 
seus 50 anos de sucesso e excelência no município de Bauru.
Autoria: MANOEL AFONSO LOSILA

Bauru, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Editais e Avisos
PROCESSO DA Nº 360/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2020
AMPLA PARTICIPAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e especializados objetivando a 
digitação, compilação e consolidação de normas jurídicas, bem como customizações do sistema legislativo 
atualmente utilizado, incluindo manutenção e suporte técnico para as soluções implantadas
Critério: Menor preço por lote.
Decisão do Pregoeiro: ADJUDICA o Lote 01 em favor da empresa AUDIPAM – AUDITORIA E 
PROCESSAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL EIRELI, no valor total de R$ 352.000,00 
(trezentos e cinquenta e dois mil reais), e o Lote 02 em favor da empresa OPENLEGIS INFORMÁTICA 
LTDA EPP, no valor total de R$208.000,00 (duzentos e oito mil reais).
Data da Decisão: 03 de setembro de 2020.
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