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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.407, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.020
P. 138.301/2.020
Autoriza a abertura de crédito especial e autoriza a suplementação de recursos por
meio de transposição no orçamento do Município, exercício 2.020.
		
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente,
aprovado pela Lei Municipal nº 7.318, de 27 de dezembro de 2.019, na dotação
orçamentária 12.361.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas),
categoria econômica 3.3.50.39.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica),
fonte 01.000.0000.
Art. 2º
Fica autorizada a suplementação por meio de remanejamento de recursos no
Orçamento vigente do Município de Bauru, até o valor de R$ 11.980.000,00 (onze
milhões, novecentos e oitenta mil reais), da seguinte forma:
IDotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria
econômica 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica),
ficha orçamentária 214, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 745.000,00
(setecentos e quarenta e cinco mil reais);
II Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.39.00 (Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 204, fonte 01.000.0000,
no valor de R$ 1.255.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil
reais);
III Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico
- Creche), categoria econômica 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 139, fonte 01.000.0000, no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
IV Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico
- Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 170, fonte 01.000.0000, no
valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais);
VDotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico
- Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30.00 (Material de
Consumo), ficha orçamentária 201, fonte 01.000.0000, no valor de R$
510.000,00 (quinhentos e dez mil reais);
VI Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico
- Creche), categoria econômica 3.3.90.30.00 (Material de Consumo),
ficha orçamentária 136, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais);
VII Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico
- Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.30.00 (Material de Consumo),
ficha orçamentária 167, fonte 01.000.0000, no valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais);
VIII - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico Ensino Fundamental), categoria econômica 4.4.90.52.00 (Equipamentos e
Material Permanente), ficha orçamentária 211, fonte 01.000.0000, no valor
de R$ 2.450.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais);
IX Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico
- Creche), categoria econômica 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material
Permanente), ficha orçamentária 146, fonte 01.000.0000, no valor de R$
1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais);
XDotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico
- Pré-Escola), categoria econômica 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material
Permanente), ficha orçamentária 177, fonte 01.000.0000, no valor de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
XI Dotação orçamentária 18.542.0015.2.066 (Gestão de Coleta de Lixo e
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Resíduos), categoria econômica 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 607, fonte 01.000.0000, no valor de
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais);
XII - Dotação orçamentária 28.846.1000.0.010 (Aporte Atuarial FUNPREV),
categoria econômica 3.3.91.97.00 (Aporte para Cobertura do Déficit
Atuarial do RPPS), ficha orçamentária 854, fonte 01.000.0000, no valor de
R$ 1.890.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa mil reais).
Art. 3º
Os recursos necessários para atender o art. 2º decorrem de anulação parcial nas
dotações orçamentárias:
IDotação orçamentária 28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida
Financiamento - COHAB), categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a
Dívida por Contrato), ficha orçamentária 837, fonte 01.000.0000, no valor
de R$ 1.880.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil reais);
II Dotação orçamentária 28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida
Financiamento - COHAB), categoria econômica 4.6.90.71 (Principal da
Dívida Contratual Resgatada), ficha orçamentária 838, fonte 01.000.0000,
no valor de R$ 8.310.000,00 (oito milhões e trezentos e dez mil reais);
III Dotação orçamentária 28.846.1000.0.009 (Precatórios Judiciais), categoria
econômica 4.4.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 852, fonte
01.000.0000, no valor de R$ 1.790.000,00 (um milhão, setecentos e noventa
mil reais).
Art. 4º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 16 de dezembro 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

DECRETOS MUNICIPAIS
Republicado por ter saído com incorreções
DECRETO Nº 15.147, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.020
Dispõe sobre feriados e pontos facultativos no Exercício de 2.021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
Considerando
a necessidade de se planejar o funcionamento dos órgãos da Administração para o
próximo exercício;
Considerando
que tradicionalmente a Administração decreta ponto facultativo em dias do exercício;
e
Considerando
que no transcorrer do ano existem feriados municipais, feriados estaduais, bem como
feriados nacionais a serem respeitados no âmbito municipal,
DECRETA
Art. 1º
Excetuando os serviços essenciais à população, no ano de 2.021, não haverá
expediente na Administração Direta, nos seguintes dias:
I01 de janeiro, sexta-feira, Confraternização Universal, (Feriado
Nacional);
II 02 de janeiro, sábado, até às 12h, (Ponto Facultativo);
III 15 de fevereiro, segunda-feira, Carnaval, (Ponto Facultativo);
IV 16 de fevereiro, terça-feira, Carnaval, (Ponto Facultativo);
V17 de fevereiro, quarta-feira, até às 12h, (Ponto Facultativo), exceto a
Secretaria Municipal da Educação que será integral;
VI 02 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo, (Feriado Municipal);
VII 21 de abril, quarta-feira, Tiradentes, (Feriado Nacional);
VIII 01 de maio, sábado, Dia do Trabalho, (Feriado Nacional);
IX03 de junho, quinta-feira, Corpus Christi, (Feriado Municipal);
X04 de junho, sexta-feira, (Ponto Facultativo);
XI 09 de julho, sexta-feira, Revolução Constitucionalista de 1.932,
(Feriado Estadual);
XII 01 de agosto, domingo, Aniversário da Cidade, (Feriado Municipal);
XIII 06 de setembro, segunda-feira, (Ponto Facultativo);
XIV 07 de setembro, terça-feira, Independência do Brasil, (Feriado
Nacional);
XV 11 de outubro, segunda-feira, (Ponto Facultativo);
XVI 12 de outubro, terça-feira, Nossa Senhora de Aparecida, (Feriado
Nacional);
XVII 15 de outubro, sexta-feira, Dia do Professor, remanejado para 13 de
outubro, quarta-feira, (Ponto Facultativo) somente para a Secretaria
Municipal da Educação;
P. 134.291/2.020
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28 de outubro, Dia do Funcionário Público, remanejado para 29 de
outubro, sexta-feira, (Ponto Facultativo);
XIX 01 de novembro, segunda-feira, (Ponto Facultativo);
XX 02 de novembro, terça-feira, Finados, (Feriado Nacional);
XXI 15 de novembro, segunda-feira, Proclamação da República, (Feriado
Nacional);
XXII 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, sábado (Ponto
Facultativo);
XXIII 24 de dezembro, sexta-feira, (Ponto Facultativo);
XXIV 25 de dezembro, sábado, Natal, (Feriado Nacional);
XXV 26 de dezembro, domingo, até às 12h (Ponto Facultativo);
XXVI31 de dezembro, sexta-feira, (Ponto Facultativo).
Art. 2º
O expediente dos servidores municipais nos dias 02 de janeiro e 17 de fevereiro
será das 12:00 às 18:00 horas, podendo os Secretários Municipais, por meio de
Resolução, definir seus horários de trabalho nestes dias.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 08 de dezembro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.152, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2.020
P. 23.291/2.020
Altera a letra “p” do artigo 1º do Decreto Municipal nº 12.142, de 20 de maio de
2.013, alterado pelo Decreto Municipal nº 13.060, de 14 de abril de 2.016, que declarou de Utilidade
Pública imóveis necessários para implantação da Avenida Marginal e Duplicação da Rodovia Cesário
José de Castilho (Duplicação da Rodovia Bauru-Iacanga).
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1º
A letra “p” do art. 1º do Decreto Municipal nº 12.142, de 20 de maio de 2.013,
alterado pelo Decreto Municipal nº 13.060, de 14 de abril de 2.016, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de Desapropriação a ser
promovida pela Prefeitura Municipal de Bauru, por via amigável ou
judicial, os imóveis a seguir descritos:
(...)
p) Setor 4-E, Quadra 3116, Lote 026, Pq. City.
Um imóvel cadastrado na PMB sob nº 4/3116/26, correspondente a
parte do lote “G”, da Quadra 3, do loteamento denominado Parque
City, nesta cidade de Bauru, com área de 125,00 m², medindo 12,50
metros de frente e de fundos, por 10,00 metros de cada lado da frente
aos fundos, confrontando pela frente com a Rua Armando Caffeo,
quarteirão 02, lado ímpar; pelo lado direito de quem da via pública olha
para o imóvel, confrontando com a Rua Alberto Pina, quarteirão 01,
lado ímpar, com a qual faz esquina; pelo lado esquerdo com o lote E, e
pelos fundos com a parte do lote F, atual alinhamento da Rua Armando
Caffeu, conforme Decreto Municipal nº 12.142, de 20 de maio de 2.013;
e pelos fundos confrontando com o remanescente do lote G. Sendo que
se trata de lote regular, com todos os ângulos internos de 90º 00’ 00”. O
referido imóvel consta pertencer a Guilherme Shella de Abreu e Outros,
conforme matrícula nº 70.048 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Bauru e Certidão nº 1.025/2.020 da Secretaria Municipal de
Planejamento”. (NR)
Art. 2º
Os demais itens e artigos não alterados por este Decreto Municipal continuam em
vigor.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 11 de dezembro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
LETÍCIA ROCCO KIRCHNER
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.153, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2.020
P. 177.717/19
Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação imóvel para ser ocupado
pela Secretaria Municipal da Educação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de
junho de 1.941 e suas ulteriores alterações, mais o que consta no Processo Administrativo nº 177.717/19,
DECRETA
Art. 1º
Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação a ser promovida
pela Prefeitura Municipal de Bauru, por via amigável ou judicial, o imóvel a seguir
descrito:
I - Cadastro Municipal 2/0852/003
Um imóvel situado na Rua Floriano Peixoto, quarteirão 16, lado par, nesta cidade,
município, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de Bauru, com o seguinte roteiro
perimétrico: “começa num ponto cravado no alinhamento da Rua Floriano Peixoto,
quarteirão 16, lado par, deste segue pelo citado alinhamento, no sentido de quem
vem pela Rua Armando Azevedo para a Avenida Comendador José da Silva Martha,
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a distância de 33,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a referida
Rua Floriano Peixoto, fazendo esta linha a frente do imóvel, daí deflete à direita em
curva com raio de 6,00 metros e desenvolvimento de 9,42 metros até outro ponto,
daí segue em linha reta a distância de 39,00 metros até outro ponto, dividindo nesta
linha com parte desta mesma área, de propriedade do município de Bauru, atual
Rua implantada Projetada 1; daí segue em linha reta na distância de 14,00 metros
confinando com a Rua implantada Projetada 2, até a divisa com o remanescente
da área de terras anexa ao Jardim Estoril, designada como área 1, daí deflete à
direita a distância de 23,00 metros até outro ponto; daí deflete à direita e segue
na distância de 14,00 metros até outro ponto; daí deflete à esquerda e segue na
distância de 16,00 metros, até outro ponto, na divisa com parte desta mesma área, de
propriedade de Las Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda SPE, confrontando
nestas três linhas com parte da área anexa ao Jardim Estoril, designada como
área 1; daí finalmente deflete à direita em ângulo reto e segue a distância de 45,00
metros até encontrar o ponto de partida, no alinhamento da Rua Floriano Peixoto,
confrontando nesta linha com parte desta mesma gleba, de propriedade da Las
Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda SPE, encerrando uma área de 2.069,29
metros quadrados com identificação na PMB 2/0852/003, conforme matrícula nº
101.916, o referido Imóvel consta pertencer a Vandir João Vieira Junior e Patricia
Stanganelli Vieira.”
Art. 2º
A área descrita no artigo anterior se destina a instalação de uma unidade escolar.
Art. 3º
Fica o Poder Público autorizado a invocar o caráter de urgência em processo judicial,
para fins do disposto no art. 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de
1.941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.
Art. 4º
As despesas com a execução do presente Decreto Municipal correrão por conta
dos recursos próprios orçamentários da Prefeitura Municipal de Bauru/Secretaria
Municipal da Educação.
Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 11 de dezembro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.157, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2.020
P. 23.823/04
Altera o Decreto Municipal nº 15.086, de 10 de novembro de 2.020, que designou
os membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, COMSEA, para o
biênio de 2.020/2.022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1º
Altera o art. 1º do Decreto Municipal nº 15.086, de 10 de novembro de 2.020, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º
(...)
Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo
Titular: Marina Peres Cavalcanti
Suplente: Sérgio Mitsuo Ishicava
(...)
Instituições Financeiras Governamentais
Titular: Flora Alves de Oliveira
(...)
Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social –
AEAPS
Suplente: Antonio Nóbrega de Medeiros
(...)” (NR)
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de dezembro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.158, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2.020
P. 124.583/2.020
Altera o Decreto Municipal nº 15.066, de 29 de outubro de 2.020, que nomeou os
membros do Conselho Municipal de Contribuintes para o biênio de 2.021-2.022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1º
Altera o inciso I do art. 1º do Decreto Municipal nº 15.066, de 29 de outubro de
2.020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º
(...)
I – INDICADOS PELO PODER EXECUTIVO
TITULARES:
(...)
3. TAMIRIS ASSIS CELESTINO, Procuradora Jurídica Municipal
– Conselheira.” (NR)
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Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de dezembro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.162, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2.020
P. 147.489/2.020
Nomeia os membros titulares e suplentes do Conselho Curador e Conselho Fiscal da
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E TA
Art. 1º
Conforme previsto nos arts. 10, 21 e 32 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio
de 2.002, alterada pela Lei Municipal nº 6.492, de 27 de fevereiro de 2.014, são
nomeados para compor o Conselho Curador e o Conselho Fiscal da Fundação de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, no
exercício 2.021/2.022, os seguintes servidores:
CONSELHO CURADOR - MEMBROS TITULARES
Nome

Cargo Efetivo

Secretaria

Ana Lígia Correa da Conceição

Administrador de Banco de Dados

Finanças

José Aparecido dos Santos

Técnico de Administração – Aposentado

Semel

José Ricardo Ortolani

Fiscal de Sistemas Hidráulicos

Dae
Finanças

David José Françoso

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Sérgio Ricardo Correa Alberto

Economista

Finanças

Donizete do Carmo dos Santos

Técnico de Administração

Administração

CONSELHO CURADOR - MEMBROS SUPLENTES
Nome

Cargo Efetivo

Secretaria

Zenir Alvarenga Aves

Agente de Administração

Administração

Adriana dos Santos Queiroz

Fiscal de Posturas Municipais

Sagra

Ari Euclides Acosta

Técnico de Segurança do Trabalho

Administração

Gabriella Lucarelli Rocha

Procurador Jurídico
Analista de Recursos Humanos –
Aposentada
Agente de Administração

Jurídico

Neusa Maria Ferraz Valdo
Tatiane Bertocco da Silva

Educação
Administração

CONSELHO FISCAL - MEMBROS TITULARES
Nome
Cristiane Nunes Pereira dos
Santos
Lucas Chasseraux Tauil
Soraya de Goes
Eros Blattner Júnior
Elson Reis
Servidor efetivo da Câmara
Municipal de Bauru

Cargo Efetivo

Secretaria

Diretor de Escola de Educação Infantil

Educação

Analista de Desenvolvimento de Sistemas
Diretora de Escola de Educação Infantil Aposentada
Técnico de Administração – Aposentado

Finanças
Educação

Agente Cultural

Cultura

Jurídico
Câmara

CONSELHO FISCAL - MEMBROS SUPLENTES
Nome

Cargo Efetivo

Secretaria

Valderez Alves Cardoso

Agente de Administração

Educação

Rosemeire Lopes Pinto

Agente de Administração

Administração

Carlos Augusto de Oliveira

Técnico de Segurança do Trabalho

Administração

Camila Gomes Costa

Agente de Administração

Finanças

Erika Maria Beckmann Fournier

Comprador

Administração

Michelle Padilha Moura
Agente de Administração
Administração
Art. 2º
O servidor Rubens Roberto Rodrigues de Souza, Operador de Câmara, indicado pelo
Poder Executivo para membro titular do Conselho Fiscal, por pertencer ao quadro
de servidores efetivos da Câmara Municipal de Bauru, será nomeado por Ato da sua
Mesa Diretora, conforme art. 32, da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de dezembro 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 DE DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.163, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.020
P. 972/09
Designa membros do Conselho do Município de Bauru -CMB.
		
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
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DECRETA
Ficam designados para compor o Conselho do Município de Bauru - CMB, em
substituição aos representamtes designados pelo Decreto Municipal nº 14.257, de
06 de maio de 2.019, e Decreto Municipal nº 15.082, de 09 de novembro de 2.020,
representantes do órgão abaixo relacionado:
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB
Titular: ANÍBAL DOS SANTOS RAMALHO em substituição a Rodrigo Alves
Corral;
Suplente: MICHELLE ROMÃO DE CAMARGO TAMAROZZI em substituição a
José Pili Cardoso Filho.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 16 de dezembro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
LETÍCIA ROCCO KIRCHNER
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Art. 1º

DECRETO Nº 15.164, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.020
P. 145.043/2.020
Regulamenta a opção de desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU,
prevista no artigo 20 da Lei Municipal nº 7.022, de 14 de dezembro de 2.017.
		
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e considerando o disposto no art. 20 da Lei
Municipal nº 7.022, de 14 de dezembro de 2.017,
DECRETA
Art. 1º
O recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, com desconto
poderá ser efetuado nas seguintes condições:
Ipagamento do total lançado em cota única até a data do vencimento,
aplicando-se o desconto de 10% (dez por cento) sobre o total lançado, para
contribuintes que fizerem opção por não receber carnê de pagamento do
imposto, efetivando-se a notificação do lançamento e impressão do boleto
para pagamento via internet;
II pagamento do total lançado em cota única até a data do vencimento,
aplicando-se o desconto de 5% (cinco por cento) sobre o total lançado para
contribuintes que não efetuarem a opção indicada no inciso I.
Art. 2º
A opção a que se refere o inciso I do art. 1º deverá ser efetuada de 06/01/2.021 a
31/01/2.021, no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br.
Parágrafo único.
No ato da opção dará ciência que será notificado do lançamento do imposto através
do e-mail cadastrado.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 16 de dezembro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 99/20
Nomeia e define as atribuições do Gestor Aeroportuário do Aeródromo Municipal Comte. João Ribeiro de
Barros – SBBU – Bauru-SP.
O Prefeito de Bauru, no uso das atribuições legais, em conformidade com o Regulamento Brasileiro da
Aviação Civil nº 153EMD001 (RBAC 153) aprovado pela Resolução nº 382 de 14 de junho de 2016 que
intitula “Aeródromos – Operação, Manutenção e Resposta à Emergência”;
RESOLVE:
Art. 1 – Designar o responsável pelas atribuições de Gestor Aeroportuário do Aeródromo de Bauru (Comte.
João Ribeiro de Barros – SBBU), o sr. Marcelo Makino, RG 35.076.233-8 –SSP-SP
153.23 Responsabilidades do profissional responsável pela gestão do aeródromo
(a) O responsável pela gestão do aeródromo deve:
(1) garantir o atendimento a todos os requisitos normativos constantes neste Regulamento e nas demais
normas vigentes;
(2) manter o aeródromo dentro das condições operacionais e de infraestrutura requeridas neste Regulamento
e nas demais normas vigentes;
(3) implementar e manter o funcionamento do SGSO estabelecido pelo operador de aeródromo;
(4) implementar ações que garantam a segurança das operações aéreas e aeroportuárias;
(5) presidir a Comissão de Segurança Operacional (CSO), se obrigatório para a categoria operacional.
A presente portaria entra em vigor em 15/12/20.
Registra-se e cumpra-se.
Bauru, 15 de dezembro de 2020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS
TERMO DE CONCESSÃO Nº 2.226/20- PROCESSO Nº 81.734/18– CONCEDENTE: MUNICÍPIO
DE BAURU - CONCESSIONÁRIA: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OBJETO: O
CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, o uso do imóvel de sua propriedade, abaixo descrito:
Setor 03, Quadra 617, Lote 021 - parte - Distrito Industrial Guadalajara
“Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 01, da Rua de Acesso a FEPASA, distante 98,50 metros da
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esquina da Avenida Manoel Duque, formado pela totalidade dos lotes sem denominação, agora identificado
como lote 04, nesta cidade de Bauru/SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem início no ponto F, cravado
no alinhamento da Rua de Acesso da FEPASA, distante 98,50 metros da esquina da Avenida Manoel
Duque, do ponto F, em ângulo interno de 40º40’43”, segue em linha inclinada na distância de 125,50
metros até o ponto 07; do ponto 07 deflete à esquerda em ângulo interno de 49º28’01”, e segue na distância
de 67,96 metros até o ponto B, confrontando nesta linha com terreno formado por parte dos lotes sem
denominação, agora identificado como lote 05, do ponto B em ângulo interno de 90º00’00”, segue na
distância de 83,50 metros até o ponto F, onde teve início a presente descrição, confrontando nesta linha
com terreno formado por parte dos lotes sem denominação, agora identificado como lote 02, encerrando
uma área de 2.837,33 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de
Bauru, conforme Matrícula nº 116.151 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se
caracterizado pelo desenho SP 5670. 1.2. Esta área será uma área contígua a 02 (duas) já concedidas
anteriormente à CONCESSIONÁRIA, aguardando apenas a regularização do Distrito Guadalajara.. –
PRAZO: 10 anos - ASSINATURA: 27/08/20.
2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.171/18 - PROCESSO Nº 46.722/18- CONVENENTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP
“FRANCISCO CARLOS CANESCHI”- OBJETO: As partes resolvem prorrogar a vigência do convênio
nº 2.171/18 passando de 02 (dois) anos para 03 (três) anos, razão pela qual o item 4.1 da Cláusula quarta
do termo original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O presente convênio terá vigência de 03 (três) anos,
a contar da data de efetiva assinatura, podendo ser prorrogado, por termo aditivo, havendo interesse dos
conveniados.”-. ASSINATURA: 29/10/20.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
“Referentes as Reclamacoes finalizadas e abaixo publicadas. Fica concedido, a todos os interessados, a
partir da data desta publicacao, o prazo de 15 dias para oferecimento de recurso, nos termos do art 44
da lei 10 177/98. Obs: O recurso devera ser entregue na Avenida Nações Unidas, 4-44- Centro-BAURUSP-COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PROCON-BAURU, no
EDIFICIO POUPATEMPO”
FA
35-013.001.200003545

Fornecedor

CNPJ

Tim Celular S/a

4206050000180

Cardif do Brasil
35-013.001.20Vida e Previdencia
0003709
S/a
35-013.001.20Brasilcap
0003712
Capitalizacao S/a
35-013.001.20Banco Pan S/a
0003776
35-013.001.20Companhia
0003783
Ultragaz S/a
Harman do
35-013.001.20Brasil Indústria
0003798
Eletrônica e Part
Ltda
Sara Azevedo
35-013.001.20Leite
0003803
36069416848
35-013.001.200003813
35-013.001.200003823
35-013.001.200003828

Banco C6
Consignado S.a.
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
S.p. Sa
Centro Integrado
de Educacao do
Interior Paulista

Consumidor
Tafarel Leandro
Batista Inacio

Resultado
Fundamentada
Não Atendida

Andre Luiz
Jabbour Campos

Fundamentada
Não Atendida

Andre Luiz
Jabbour Campos
Roberto Barbosa
Leonel
Lilian Litsuko
Kasaba de Oliveira

Fundamentada
Não Atendida
Fundamentada
Atendida
Fundamentada
Não Atendida

88315379000170

Guilherme Anzolin
Barreiros

Fundamentada
Não Atendida

35844343000117

Rosane Fernandes
Biazon Fiorelli

Fundamentada
Não Atendida

61348538000186

Virginia Barbara
Arantes de Oliveira
Sousa Castro

Fundamentada
Atendida

61695227000193

Jose Rubens
Martins de Araujo

Fundamentada
Não Atendida

21037571000170

Yngrid Elias
Rodrigues

Fundamentada
Não Atendida

3546261000108
15138043000105
59285411000113
61602199000112

35-013.001.200003842

Lojas Cem S.a.

56642960011659

Ivo dos Santos

Fundamentada
Atendida

35-013.001.200003863

Banco Santander
(brasil) S/a

90400888000142

Carlos Cesar
Gomes

Fundamentada
Não Atendida

35-013.001.200003864

Pagseguro
Internet S.a.
Ultrawave
Telecom Eireli
Epp
Banco Itau
Consignado S/a
Caixa Econômica
Federa - Cef l
Banco C6
Consignado S.a.

8561701000101

Carlos Cesar
Gomes

Fundamentada
Não Atendida

7153326000106

Giovana Cristina
Gabriel dos Santos

Fundamentada
Não Atendida

33885724000119

Celina Faria

35-013.001.200003866

35-013.001.200003965
35-013.001.200003971
35-013.001.200004020
35-013.001.20Banco Safra S/a
0004048
35-013.001.20Banco C6
0004140
Consignado S.a.
35-013.001.20Banco Safra S/a
0004178
Total de registros: 20

360305000104
61348538000186

Guipson Moreira
Soares
Maria de Lourdes
da Silva

58160789000128

Jose Romo

61348538000186

Clovis Alvares
Torres

58160789000128

Jose Romo

Fundamentada
Não Atendida
Fundamentada
Não Atendida
Fundamentada
Atendida
Fundamentada
Não Atendida
Fundamentada
Atendida
Fundamentada
Não Atendida
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Corregedoria Geral Administrativa

Leandro Douglas Lopes
Corregedor Geral

SUMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº
48530/20, que tem como interessado a Secretaria Municipal de Saúde: Arquivada. À Corregedoria Geral
Administrativa para oficiar.

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
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) 32351062 / (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
PRORROGAÇÃO DE CESSÃO: Portaria nº 2.912/2020 prorroga a cessão da servidora JULIANA
PRISCILLA DIONISIO ZANOTTO, matrícula nº 34.897, RG nº 32.180.028-X, Técnico em Gestão
Administrativa e Serviços – Comprador, para prestar serviços junto a EMDURB, com prejuízo de seus
vencimentos, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, conforme Processo nº 142.142/2020.
FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento da servidora ADRIANA PEREIRA DA SILVA
FRANCOSO, matrícula nº 17.380, RG nº 19.807.823, ocorrido em 12/12/2020, conforme processo nº
147.592/2020.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXONERAÇÃO/ POSSE
PORTARIA N.º 2914/2020 ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto 6.664 de 22 de julho de 1993, resolve:
Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) MONIQUE CRISTINA ROSA AFFONSO DE BRITO, portador(a)
do RG n.º 433046508, matrícula 34795 cargo efetivo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA
E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE, e SANDRA MARQUEZI PIROLA
BEZERRA, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais que lhe confere
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a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Dar posse no cargo efetivo de AGENTE
ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE BIBLIOTECA, a partir de 17/12/2020.
RETIFICAÇÃO
No diário oficial nº 3336 de 24/11/2020: Onde se lê,
PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 16/11/2020, portaria nº 2785/2020, nomeia GILBERTO PORTUGAL RODRIGUES NETO,
RG nº 271326128, no Cargo em Comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, TURISMO E RENDA, conforme protocolo nº 131420/2020.
Leia - se,

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 16/11/2020, portaria nº 2785/2020, nomeia GILBERTO PORTUGAL RODRIGUES NETO,
RG nº 271326128, matrícula nº 33.972 para exercer o cargo em Comissão de Diretor de Departamento
de Industria, Comércio e Serviços, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo
e Renda, conforme e-processo nº 131420/2020. De acordo com o disposto no artigo 14, § 4º da Lei nº
7245 de 30/07/2019, poderá ser nomeado, uma vez que realizará as seguintes funções Agente em Gestão
Administrativa e Serviços – Agente de Administração:
- Realizar procedimentos administrativos do Setor;
- Elaborar ofícios, memorandos, despachos, relatórios, etc;
- Imprimir e fotocopiar documentos;
- Realizar trabalhos de digitação;
- Conferir, organizar, localizar e arquivar documentos;
- Criar e organizar arquivos eletrônico;
- Controlar e movimentar documentos/processos;
- Realizar, organizar e atualizar cadastros ou recadastramentos de dados;
- Realizar controle de agendamentos, escalas e demais documentos diversos;
- Solicitar materiais necessários ao Setor;
- Atender ao telefone e ao público interno e externo;
- Encaminhar pessoas aos locais solicitados;
- Receber e enviar informações por correio eletrônico;
- Auxiliar no controle de visitantes, através de registros e quando necessário, no controle e recebimento de
ingressos.
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 15/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal,
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO –
GERIATRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal
da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos
Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Vânia Ferreira de Sá Mayoral, Márcia Aparecida Nuevo Gatti e sob a coordenação de Mônica Cristina
Pereira Santana e Deborah Maciel Cavalcanti Rosa sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº
2909/2020, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva,
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
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CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES:
Cargo

Vaga *Escolaridade/
(s)
Pré-Requisito

Especialista
em Saúde –
MÉDICO
– 01
GERIATRA

Jornada
Va l o r
Vencimentos¹ Benefícios² Básica de
Inscrição
Trabalho³

Conclusão da Graduação
em Medicina e Registro
no Conselho Regional
de Medicina (CRM/SP) R$ 4.539,73
e Residência Médica ou
Título de Especialista
em Geriatria

R$ 500,00

15 horas /
R$ 80,00
semanais³

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 6.564/14, as jornadas de trabalho dos
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra”
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor,
com anuência e termo de compromisso do servidor.
CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 13
(treze) de janeiro de 2021 ate às 16h do dia 01 (um) de fevereiro de 2021, (horário de Brasília/DF),
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO
- GERIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo
até as 16h do dia 01 (um) de fevereiro de 2021, quando este recurso será retirado do site, para pagamento
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso)
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO)
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o
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Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207,
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet,
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim,
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição
de forma completa e correta.
CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE,
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 13 (treze) e 14 (quatorze) de
janeiro de 2021.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município,
e o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor /
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário
Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição,
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os
horários bancários de sua região.
CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 13 (treze) de janeiro de 2021 a 01 (um) de fevereiro
de 2021.
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1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou
por quaisquer outras formas não especificadas no edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível
no site: www.bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 no período de 13 (treze) de janeiro a 28
(vinte e oito) de março de 2021.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por
quaisquer outras formas não especificadas no edital.
1.5. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo
corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades,
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 13 (treze) de janeiro a 01 (um) de fevereiro de 2021.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,
carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou
por quaisquer outras formas não especificadas.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou
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provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma,
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de
Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Cargo

Especialista em
Saúde –
MÉDICO GERIATRA

Nº
Questões

Fases
Prova
Objetiva
Análise
de
Títulos

Conhecimentos
Específicos

30

Legislação SUS

10

Apresentação
de Títulos

-

Peso

Caráter

Duração
da Prova

90

Eliminatório e
Classificatório

03 horas

10

Classificatório

-

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO GERIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos,
prevista para realizar-se no dia 28 (vinte e oito) de março de 2021, será composta por 40 (quarenta)
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma)
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória)
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito
enquadramento do título;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela
Portaria nº 2909/2020;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:
Título

Comprovantes

Doutorado

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

Valor
Valor
Unitário Máximo
4,0
pontos

4,0
pontos
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Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso
3,0
3,0
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área
pontos
pontos
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso
Especialização/
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Título de
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de
3,0
Especialista/
1,0 ponto
480 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área
pontos
Residência/
médica (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente
Aprimoramento
reconhecido pelo órgão competente.
l) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
n) A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou
documentos apresentados;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
Mestrado

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos
serão publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook,
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4,
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local
estabelecido para realização da prova.
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CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO GERIATRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte e cinco
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a
realização da prova:
9.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO
- GERIATRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados
oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente
antecedentes a data do último dia de inscrição (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 em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164 . Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos,
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item b1) deste capítulo;
b5) Não serão considerados documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer
outras formas não especificadas no edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de
arquivo corrompido;
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de março de 2021.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.
CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s)
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de
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acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos,
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo
este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos
prescritos no Capítulo XII.
CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando as
determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos
termos prescritos pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade (RG),
com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado
de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato não
possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo imóvel
onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) anos;
e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, Item
f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
q) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ
PG5 e SIVEC);
r) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar ciente
de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
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b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência Médica em
Geriatria concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista em Geriatria
pela Associação Médica Brasileira e/ou Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (AMB e/ou
SBGG), bem como Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade
comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do
cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa
decorrente de sua nomeação.
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2909/2020.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - GERIATRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos
os serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento.
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico. Coletar
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação.
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente.
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais
utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Orientar pacientes
e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os
familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações
adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar
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encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos.
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens,
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens
analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas,
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru,
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios,
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar,
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade),
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer
necessário. Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros.
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os
pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS.
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1-Fisiologia do Envelhecimento. 2-Semiologia do Idoso. 3-Capacidade Funcional. 4-Instrumentos de
Avaliação. 5-Hipertensão Arterial Sistêmica. 6-Insuficiência Cardíaca. 7-Diabetes Melitus. 8-Doenças da
Tireóide. 9-Sarcopenia. 10-Síndrome da Fragilidade. 11-Hipotensão Postural. 12-Distúrbios do equilíbrio
postural no idoso. 13-Depressão e Ansiedade. 14-Doença de Parkinson. 15-Síndromes Parkinsonianas.
16-Tremor essencial.
17-Síndromes Demenciais. 18-Doenças Cérebro Vascular. 19-Síndromes
Neuropsiquiátricas relacionadas às demências. 20-Osteoartrose. 21-Osteoporose. 22-Fibromialgia.
23-Anemia. 24-Mieloma Múltiplo. 25-Síndromes mielodisplásicas. 26-Rastreamento de Neoplasias e
Doenças Crônicas. 27-Úlceras por pressão. 28-Farmacologia em Geriatria. 29-Oncogeriatria. 30-Cuidados
Paliativos e final de vida.
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LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS e suas principais Legislações
1. BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capítulo II, Título VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006.
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº
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8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
7. BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretriz para organização da rede de
atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
II - Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011.
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Implantação das Redes de Atenção
à Saúde e outras estratégias da SAS / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2014. 160 p.: il.
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_atencao_saude_sas.pdf
III - Gestão do SUS e do Cuidado
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional
de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília:
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde,
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf
4. Portaria De Consolidação Nº 1, de 28 de Setembro de 2017. Consolidação das normas sobre os direitos
e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html
5. Portaria de Consolidação Nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as
políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html.
6. Portaria de Consolidação Nº 3 Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html
7. Portaria Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017 Altera as Portarias de Consolidação nº 3 e nº 6, de
28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial, e dá outras providências.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3588_22_12_2017.html
8. Portaria de Consolidação Nº 4 Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do
Sistema Único de Saúde.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html
9. Portaria de Consolidação Nº 5 Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde.
Disponível
em:
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-deConsolida----o-n---5--de-28-de-setembro-de-2017.pdf
10. Portaria de Consolidação Nº 6 de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema
Único de Saúde.
Disponível em: http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/servico-verificacao-obito/portariaconsolidacao-6-28092017.pdf
11. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
12. Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece
novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único
de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de
2017.
Disponível
em:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembrode-2019-227652180
ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.
paraplegia
2.
paraparesia
3.
monoplegia
4.
monoparesia
5.
tetraplegia
6.
tetraparesia
7.
triplegia
8.
triparesia
9.
hemiplegia
10.
hemiparesia
11.
ostomia
12.
amputação ou ausência de membro
13.
paralisia cerebral
14.
nanismo
15.
membros com deformidade congênita ou adquirida
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- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1.
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica.
2.
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica.
3.
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou
menor que 60° .
4.
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5.
visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1.
comunicação
2.
cuidado pessoal
3.
habilidades sociais
4.
utilização dos recursos da comunidade
5.
saúde e segurança
6.
habilidades acadêmicas
7.
lazer
8.
trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
		
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______,
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital
nº_____, promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
		
Pede e Espera Deferimento.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
ANEXO VI
CRONOGRAMA
Datas
17/12/2020
29/12/2020
09/01/2021
13/01/2021
01/02/2021
13 e 14/01/2021
16/01/2021

Eventos
1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa
de Inscrição
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13/01/2021 a 01/02/2021

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

13/01/2021 a 28/03/2021

Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

13/02/2021

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

13/02/2021

1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

09/03/2021

2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

25/03/2021

3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

09/03/2021

Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

28/03/2021

Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos

30/03/2021

Previsão de Divulgação do Gabarito

15/04/2021

Previsão de Classificação Final

27/04/2021

Previsão de Homologação
Bauru/SP, 17 de dezembro de 2020.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 16/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal,
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO –
PEDIATRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal
da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos
Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Eli
Roberto Garcia Filho, Gustavo Quintino, Rosilene Maria dos Santos Reigota e sob a coordenação de
Karina Osti e Andressa Pelissari Zambolin Sabino sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº
2910/2020, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva,
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
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CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES:
Cargo

Especialista
em Saúde
– MÉDICO –
PEDIATRA

Vaga
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito

01

Conclusão do
Ensino Superior
em Medicina
e Registro
no Conselho
Regional de
Medicina
(CRM) e
Residência
Médica ou
Título de
Especialista em
Pediatria ou
estar cursando
Residência ou
Especialização
em Pediatria

Vencimentos¹ Benefícios²

R$ 4.539,73

R$ 500,00

Jornada
Básica de
Trabalho³

Valor
Inscrição

15 horas /
semanais³

R$ 80,00

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 6.564/14, as jornadas de trabalho dos
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra”
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor,
com anuência e termo de compromisso do servidor.
CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 13
(treze) de janeiro de 2021 ate às 16h do dia 01 (um) de fevereiro de 2021, (horário de Brasília/DF),
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO
- PEDIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo
obrigado a novo pagamento.
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2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até
as 16h do dia 01 (um) de fevereiro de 2021, quando este recurso será retirado do site, para pagamento
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso)
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO)
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207,
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet,
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim,
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição
de forma completa e correta.
CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE,
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 13 (treze) e 14 (quatorze) de
janeiro de 2021.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município,
e o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor /
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário
Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição,
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os
horários bancários de sua região.
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CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 13 (treze) de janeiro de 2021 a 01 (um) de fevereiro
de 2021.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou
por quaisquer outras formas não especificadas no edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível
no site: www.bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 no período de 13 (treze) de janeiro a 28
(vinte e oito) de março de 2021.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por
quaisquer outras formas não especificadas no edital.
1.5. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo
corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades,
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos
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especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 13 (treze) de janeiro a 01 (um) de fevereiro de 2021.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,
carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou
por quaisquer outras formas não especificadas no edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma,
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de
Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Cargo

Especialista em
Saúde –
MÉDICO PEDIATRA

Fases
Prova
Objetiva
Análise
de
Títulos

Nº
Questões

Conhecimentos
Específicos

30

Legislação SUS

10

Apresentação
de Títulos

-

Peso

Caráter

Duração
da Prova

90

Eliminatório e
Classificatório

03 horas

10

Classificatório

-

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO –
PEDIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos,
prevista para realizar-se no dia 28 (vinte e oito) de março de 2021, será composta por 40 (quarenta)
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma)
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
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f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória)
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito
enquadramento do título;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela
Portaria nº 2910/2020;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:
Título
Doutorado
Mestrado
Especialização/
Título de
Especialista/
Residência/
Aprimoramento

Comprovantes

Valor
Valor
Unitário Máximo

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso
4,0
de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área
pontos
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso
3,0
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área
pontos
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de
1,0 ponto
480 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área
médica (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente
reconhecido pelo órgão competente.

4,0
pontos
3,0
pontos

3,0
pontos

l) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
n) A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou
documentos apresentados;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos
serão publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook,
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4,
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
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13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local
estabelecido para realização da prova.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO
- PEDIATRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte e cinco
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a
realização da prova:
9.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO
- PEDIATRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados
oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente
antecedentes a data do último dia de inscrição (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 em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos,
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item b1) deste capítulo;
b5) Não serão considerados documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer
outras formas não especificadas no edital;
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de
arquivo corrompido;
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de março de 2021.
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c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.
CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s)
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO,
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital,
nos termos prescritos no Capítulo XII.
CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração,
nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um)
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
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h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV,
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
q) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ
PG5 e SIVEC);
r) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a,
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Conclusão do Ensino Superior em Medicina e
Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Residência Médica ou Título de Especialista em
Pediatria ou estar cursando Residência ou Especialização em Pediatria, bem como Registro no Conselho
Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII,
Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa
decorrente de sua nomeação.
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília – DF.
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4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2910/2020.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PEDIATRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos
os serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento.
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico. Coletar
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação.
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente.
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais
utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Orientar pacientes
e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os
familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações
adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar
encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos.
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens,
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens
analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas,
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru,
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios,
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar,
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade),
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer
necessário. Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros.
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os
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pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS.
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Infecções de vias Aéreas, Pneumonias, Bronquiolite
2. Sepse/ Choque Séptico
3. Meningite
4. Infecções do Trato Urinário
5. Glomerulopatias
6. Desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos
7. Intoxicações exógenas
8. Acidentes por animais peçonhentos
9. Asma
10. Atendimento a criança politraumatizada/ traumatismo crânio-encefálico
11. Patologias Cirúrgicas
12. Convulsões
Bibliografia
1. Consenso Brasileiro sobre alergia alimentar: 2018 - partes 1 e 2. Disponível em:
http://aaai-asbai.org.br/detalhe_artigo.asp?id=851
http://aaai-asbai.org.br/detalhe_artigo.asp?id=865
2. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica 2009.
3. Guidelines for CPR & Emergency Cardiovascular Care (2020 AHA Guidelines for CPR & ECC) will be
published online in the AHA’s flagship journal, Circulation, on Wednesday, October 21, 2020. Disponível
em:
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020_ecc_guidelines_
english.pdf
4. Recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – 2020.
Disponível em: https://jornaldepneumologia.com.br/detalhe_artigo.asp?id=3118
Manejo da exacerbação da asma. GINA Global Strategy for Asthma Management and prevention.
Disponível em: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/06/GINA-2019-main-report-June-2019wms.pdf
5. Guia de Referências Técnicas e Programáticas para as ações do Plano de Eliminação da Sífilis Congênita.
São Paulo, Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS. 2010. Disponível em: http://www3.crt.
saude.sp.gov.br/tvhivsifilis/guia_versao_digital/Guia_Integrado_versao_digital.pdf
6. Ministério da saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico adulto e criança. 5ª edição. Brasília, 2016.
Disponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adultocrianca-5d.pdf
7. Atualização No Tratamento E Prevenção Da Infecção Pelo Vírus Influenza - 2020. Disponível em:
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22445f-Diretriz-_Atualiz_Trat_e_Prev_Infecc_Virus_
Influenza_2020.pdf
8. Ministério da Saúde. Doença falciforme. Condutas básicas para o tratamento. Brasília. 2012.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_falciforme_condutas_basicas.pdf
9. Tratado de Pediatria 2017, Volumes 1 e 2. SBP 4ª edição editora Manole.
10. Ministério da saúde. Programa Nacional de Suplementação do Ferro. Manual de condutas Gerais.
Brasília, 2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_suplementacao_ferro_
condutas_gerais.pdf
11. SBP Pneumonia adquirida na comunidade na infância 2018. Disponível em: https://www.sbp.com.br/
fileadmin/user_upload/Pneumologia_-_20981d-DC_-_Pneumonia_adquirida_na_comunidade-ok.pdf
12. Manual de Recomendações para controle de tuberculose no Brasil. Ministério da Saúde, 2ª edição,
2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_
tuberculose_brasil_2_ed.pdf
13. Cartilha para Tratamento de Emergência das Queimaduras. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_queimaduras.pdf
14. Pediatria Clínica/ Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina de Botucatu - 1ªed. - Petrópolis,
RJ. EPUB, 2006.
15. FIORETTO, J. R. Manual de Terapia Intensiva Pediátrica, Rio de Janeiro, RJ. Livraria e Editora
Revinter Ltda, 2003.
16. Martin, Joelma Gonçalves Emergência pediátrica/ Joelma Gonçalves Martin, José Roberto Fioretto,
Mário Ferreira Carpi. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.
17. Sociedade Brasileira de Pediatria. Infecção do Trato Urinário. Nº 1, dezembro de 2016. disponível em:
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/12/Nefrologia-Infeccao-Trato-Urinario.pdf
LEGISLAÇÃO SUS
1.BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006.
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
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5. BRASIL. Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
7. BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretriz para organização da rede de
atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional
de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília:
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf
10. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças
Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria
de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério
da Saúde, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_
vacinacao.pdf
ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.
paraplegia
2.
paraparesia
3.
monoplegia
4.
monoparesia
5.
tetraplegia
6.
tetraparesia
7.
triplegia
8.
triparesia
9.
hemiplegia
10.
hemiparesia
11.
ostomia
12.
amputação ou ausência de membro
13.
paralisia cerebral
14.
nanismo
15.
membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1.
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica.
2.
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica.
3.
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou
menor que 60° .
4.
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5.
visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1.
comunicação
2.
cuidado pessoal
3.
habilidades sociais
4.
utilização dos recursos da comunidade
5.
saúde e segurança
6.
habilidades acadêmicas
7.
lazer
8.
trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
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ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
		
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______,
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital
nº_____, promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
		
Pede e Espera Deferimento.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
ANEXO VI
CRONOGRAMA
Datas

Eventos

17/12/2020

1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições

29/12/2020

2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições

09/01/2021

3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições

13/01/2021

Abertura das Inscrições

01/02/2021

Encerramento das Inscrições

13 e 14/01/2021

Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

16/01/2021
13/01/2021 a 01/02/2021

Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa
de Inscrição
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente

13/01/2021 a 28/03/2021

Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

13/02/2021

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

13/02/2021

1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

09/03/2021

2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

25/03/2021

3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

09/03/2021

Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

28/03/2021

Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos

30/03/2021

Previsão de Divulgação do Gabarito

15/04/2021

Previsão de Classificação Final

27/04/2021

Previsão de Homologação
Bauru/SP, 17 de dezembro de 2020.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 17/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Augusto da Cunha Nunes, Guilherme Trípoli, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a coordenação de
Walquiria Colla de Abreu Bastos e Andressa Pelissari Zambolin Sabino sendo todos os membros
nomeados pela Portaria nº 2911/2020, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva,
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES:
Jornada
Vaga
*Escolaridade/
Valor
Cargo
Vencimentos¹
Benefícios²
Básica de
(s)
Pré-Requisito
Inscrição
Trabalho³
Conclusão da
Graduação
Especialista
em Medicina
em Saúde –
e Registro
15 horas /
01
R$ 4.539,73
R$ 500,00
R$ 80,00
MÉDICO
no Conselho
semanais³
–CLÍNICO
Regional de
Medicina (CRM/
SP)
Notas:
*Comprovação de Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 6.564/14, as jornadas de trabalho dos
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra”
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor,
com anuência e termo de compromisso do servidor.
CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 13
(treze) de janeiro de 2021 ate às 16h do dia 01 (um) de fevereiro de 2021, (horário de Brasília/DF),
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
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2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO
- CLÍNICO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até
as 16h do dia 01 (um) de fevereiro de 2021, quando este recurso será retirado do site, para pagamento
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso)
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO)
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207,
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet,
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim,
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição
de forma completa e correta.
CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE,
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 13 (treze) e 14 (quatorze) de
janeiro de 2021.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada
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pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor /
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário
Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição,
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os
horários bancários de sua região.
CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 13 (treze) de janeiro de 2021 a 01 (um) de fevereiro
de 2021.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível
no site: www.bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 no período de 13 (treze) de janeiro a 14
(quatorze) de março de 2021.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo
corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades,
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 13 (treze) de janeiro a 01 (um) de fevereiro de 2021.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,
carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma,
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de
Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
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CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Cargo
Especialista em
Saúde –
MÉDICO CLÍNICO

Fases
Prova
Objetiva

Conhecimentos
Específicos
Legislação SUS

Análise
de
Títulos

Apresentação
de Títulos

Nº
Questões
30
10
-

Peso

Caráter

Duração
da Prova

90

Eliminatório e
Classificatório

03 horas

10

Classificatório

-

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO –
CLÍNICO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos,
prevista para realizar-se no dia 14 (quatorze) de março de 2021, será composta por 40 (quarenta) questões
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória)
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito
enquadramento do título;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela
Portaria nº 2911/2020;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:
Valor
Valor
Título
Comprovantes
Unitário
Máximo
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em
4,0
4,0
Doutorado
qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo
pontos
pontos
órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em
3,0
3,0
Mestrado
qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo
pontos
pontos
órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de
Especialização/
curso de pós-graduação em nível de especialização
Título de
- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com carga
3,0
Especialista/
horária mínima de 360 horas/aula ou Título de
1,0 ponto
pontos
Residência/
Especialista em qualquer área médica (exceto o
Aprimoramento
exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido
pelo órgão competente.
l) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
n) A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou
documentos apresentados;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos
serão publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 13 (treze) de fevereiro de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte
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documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook,
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4,
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local
estabelecido para realização da prova.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO
- CLÍNICO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte e cinco
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a
realização da prova:
9.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com
os demais candidatos;
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9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO
– CLÍNICO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados
oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente
antecedentes a data do último dia de inscrição (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 em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164 .Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos,
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item b1) deste capítulo.
b5) Não serão considerados documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer
outras formas não especificadas no Edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de
arquivo corrompido.
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de março de 2021.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.
CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no
período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s)
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura
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Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO,
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital,
nos termos prescritos no Capítulo XII.
CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração,
nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um)
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV,
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
q) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ
PG5 e SIVEC);
r) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a,
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de
Conclusão da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Registro
no Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo
XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem
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apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa
decorrente de sua nomeação.
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2911/2020.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - CLÍNICO
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos
os serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento.
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico. Coletar
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação.
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente.
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais
utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Orientar pacientes
e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os
familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações
adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar
encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover
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campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos.
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens,
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens
analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas,
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru,
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios,
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar,
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade),
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer
necessário. Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros.
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os
pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS.
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibliografia
1. Edivaldo Massozo Utiyama, Eliana Steinman Dário Birolini. Cirurgia de Emergência. 2°Edição.
2. Goldman, L. & Ausiello, D. CECIL - Tratado de Medicina Interna. 23° edição.
3. Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11º Edição.
4. Kaplan & Sadock, Compêndio de Psiquiatria. 9°Edição. 2009.
5. Martins, Herlon Saraiva et al. Emergências Clínicas. Barueri, SP: Manole.
6. Prado, Ramos, Valle. Atualização Terapêutica. 24° Edição 2012/13.
7. Veronesi, R., Focaccia, R. Tratado de Infectologia. Atheneu, 9° Edição, 1997.
8. Doenças Infecciosas e Parasitárias, Guia de Bolso, 8°ed., Ministério da Saúde.
9. Condutas em Pacientes Cirúrgicos: para Residentes e Estudantes, Volume 1; Ismar Alberto Pereira
Bahia; Editora: Atheneu;ISBN: 978-85-7379-212-6;Páginas: 376.
10. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência Júlio César Gasal Teixeira; Editora:
Atheneu; ISBN: 978-85-388-0180-1.
11. Cirurgia do Trauma: Condutas Diagnósticas e Terapêuticas Hamilton Petry de Souza,Ricardo
Breigeiron,Gémerson Gabiatti; Editora: Atheneu; ISBN: 85-7379-620-0; Páginas: 414.
12. Norman E. McSwain; Scott Frame; Jeffrey P. Salomone., PHTLS. Atendimento Pré Hospitalar ao
Traumatizado. 9ª Ed.
13. Guia de Trauma - Série Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da Unifesp, Abib, Simone de
Campos Vieira - Perfeito, João Aléssio Juliano; 2012.
14. APH - Resgate Emergência em Trauma, Sueoka, Júnia Shizue; 2019.
15. Paciente Crítico Diagnóstico e Tratamento - Schettino, Guilherme - Cardoso, Luiz Franscisco - Mattar
Jr., Jorge- Torggler Filho, Francisco; 2012.
16. Doenças Transmitidas e Causadas por Artrópodes Carlos Brisola Marcondes; Editora: Atheneu;
ISBN: 978-85-388-0028-6; Páginas: 557.
17. Emergências Clínicas: questões comentadas de José Carlos Serufo, SOGRAFE editora e gráfica Ltda,
2012.
18. Feriani, Gustavo et al., Pré-Hospitalar - Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências
- 2ª Ed. 2015.
19. Higa, Elisa Mieko Suemitsu; Atallah, Álvaro Nagib, Guia de Medicina de Urgência - 3ª Ed. 2013.
20. Norman E. McSwain; Scott Frame; Jeffrey P. Salomone., PHTLS - Atendimento Pré Hospitalar ao
Traumatizado. 8ª Ed. 2016.
21. Ficha Catalográfica Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento
de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais.
Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e
Hepatites Virais. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
22. Febre Amarela, Guia para Profissionais de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à
Saúde, 2018. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/18/Guia-febreamarela-2018.pdf
23. Recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) para o
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diagnóstico e tratamento da hipovitaminose D, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302014000500411
Links sugeridos:
1. http://www.projetodiretrizes.org.br/
2. http://bvsms.saude.gov.br/
LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS e suas principais Legislações
1. BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capítulo II, Título VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006.
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
7. BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretriz para organização da rede de
atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
II - Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011.
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Implantação das Redes de Atenção
à Saúde e outras estratégias da SAS / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2014. 160 p.: il.
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_atencao_saude_sas.pdf
III - Gestão do SUS e do Cuidado
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional
de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília:
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde,
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf
4. Portaria De Consolidação Nº 1, de 28 de Setembro de 2017. Consolidação das normas sobre os direitos
e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html
5. Portaria de Consolidação Nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as
políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html.
6. Portaria de Consolidação Nº 3 Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html
7. Portaria Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017 Altera as Portarias de Consolidação nº 3 e nº 6, de
28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial, e dá outras providências.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3588_22_12_2017.html
8. Portaria de Consolidação Nº 4 Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do
Sistema Único de Saúde.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html
9. Portaria de Consolidação Nº 5 Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde.
Disponível
em:
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-deConsolida----o-n---5--de-28-de-setembro-de-2017.pdf
10. Portaria de Consolidação Nº 6 de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema
Único de Saúde.
Disponível em: http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/servico-verificacao-obito/portariaconsolidacao-6-28092017.pdf
11. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
12. Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece
novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único
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de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de
2017.
Disponível
em:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembrode-2019-227652180
ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.
paraplegia
2.
paraparesia
3.
monoplegia
4.
monoparesia
5.
tetraplegia
6.
tetraparesia
7.
triplegia
8.
triparesia
9.
hemiplegia
10.
hemiparesia
11.
ostomia
12.
amputação ou ausência de membro
13.
paralisia cerebral
14.
nanismo
15.
membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1.
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica.
2.
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica.
3.
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou
menor que 60° .
4.
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5.
visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1.
comunicação
2.
cuidado pessoal
3.
habilidades sociais
4.
utilização dos recursos da comunidade
5.
saúde e segurança
6.
habilidades acadêmicas
7.
lazer
8.
trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
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ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
		
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______,
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital
nº_____, promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
		
Pede e Espera Deferimento.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
ANEXO VI
CRONOGRAMA
Datas
17/12/2020
29/12/2020
09/01/2021
13/01/2021
01/02/2021
13 e 14/01/2021
16/01/2021
13/01/2021 a
01/02/2021
13/01/2021 a
14/03/2021
13/02/2021
13/02/2021
23/02/2021
11/03/2021
09/03/2021
14/03/2021
16/03/2021
06/04/2021
15/04/2021

Eventos
1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de
Inscrição
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição
Especial e Vaga de Deficiente
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos
Previsão de Divulgação do Gabarito
Previsão de Classificação Final
Previsão de Homologação
Bauru/SP, 17 de dezembro de 2020.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA
COMUNICADO

Prezados (as) Servidores (as)
A Secretaria Municipal da Administração – neste ato representada pela Escola de Gestão Pública
Municipal, comunica a retomada dos cursos/palestras de capacitação e aperfeiçoamento pela Plataforma
EAD (Moodle).
As demais atividades realizadas pela EGP permanecem suspensas temporariamente, em virtude das
restrições das ações de governo em período eleitoral.
Ressaltamos que nossa tarefa em ser melhor continua. Parafraseando o pensador Alvin Toffler:
“O analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não
consegue aprender, desaprender e reaprender”.
Continuamos juntos nessa caminhada de aperfeiçoamento.
  
EGP/DRH
Convidamos todos a participarem da Programação da X Semana do Servidor que esse ano apresenta o tema
“Aprender a Aprender: Superando os Desafios e Construindo Novos Caminhos.
A Escola de Gestão Pública, sempre pensando na formação e capacitação do servidor realiza sua primeira
Semana do Servidor virtual, pela Plataforma EAD no Moodle.
A programação inclui palestras e apresentações artísticas para uma reflexão do momento que vivemos e de
qual a melhor maneira para aprender a aprender agora.
O objetivo principal da Semana do Servidor é proporcionar momentos de aprendizagem, para que você
servidor possa adquirir novos conhecimentos, desenvolver técnicas e utilizá-las em seu trabalho, fortalecer
sua empatia e respeito pelo outro, continuar no caminho do autoconhecimento e assim ser o protagonista
de sua história.
Inscrevam-se pelo site bauru.sp.gov.br/escoladegoverno à partir de 16 de novembro, e confiram os ciclos
de palestras e atrações artísticas, preparados especialmente para vocês, Servidores Públicos Municipais de
Bauru.
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X SEMANA DO SERVIDOR 2020
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS
CAMINHOS”
CICLO 1 DE PALESTRAS
PALESTRA EAD - UM NOVO OLHAR PARA O PAPEL DO GESTOR DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Ementa: A presente palestra foi elaborada para fomentar a reconstrução do significado “SER GESTOR
PÚBLICO” e levar os Gestores Públicos a questionar suas práticas provocando o desaprender das mesmas,
objetivando um reaprender sob nova ótica e o reconhecimento da necessidade de consolidar a eficiência
e efetividade do seu papel. Além disso, procuro possibilitar o repensar sobre as novas abordagens do
mundo empresarial e da Administração Pública, bem como promover a construção do significado de ser
gestor público produzindo as competências requeridas, para gerar maior valor e resultado para o Município
através da melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes. É preciso despertar nos gestores a importância
da criação de uma cultura organizacional focada no fortalecimento da equipe através do mapeamento do
perfil de seus integrantes e do favorecimento de condições técnicas para o acompanhamento e avaliação
da evolução do desempenho de suas equipes, assim como o interesse para a implantação de novas práticas,
propiciando a melhoria nas relações interna com a aplicação dos conteúdos vivenciados.
Palestrante: Doutora Léia Cordeiro
Doutora em Administração, Mestra em Marketing e Gestão Empresarial. Graduada em Serviço e em
Administração de Empresas. Pós-graduação em Treinamento em Recursos Humanos e em Metodologia
do Ensino Superior Formação em Dinâmica de Grupo, “Practitioner” em Programação Neurolinguística
e Personal e Professional. Certificação Internacional em Coach pelo ICL – Portugal e ICF – USA.
Credenciada nas tecnologias DiSC, SDI®️, TMP®️ e PerformanSe.
Proprietária da LCGRH Serviços de Apoio Administrativo Ltda, docente de Pós-graduação e Mestrado.
Experiência de mais de 39 anos na iniciativa privada e pública em empresas como Grupo Gerdau, Conduspar
Condutores Elétricos, Jasmine Alimentos, Administradora Educacional Novo Ateneu, De Bernt, Escola de
Governo, ADAPAR, Secreatria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-Pr, SINDAFEP, Secretaria
da Agricultura e Abastecimento-Pr, FAE, ISAE/FGV, Positivo, GACEA, UNIBRASIL, UNINTER,
UNICESUMAR, Inspirar, Universidade Positivo, Estácio, entre outras.
Colunista da Revista A Empreendedora. Atuante na ABRH- Pr, BPW Curitiba, Grupo Mulheres do Brasil.
PALESTRA EAD - AS EMOÇÕES E A LINGUAGEM DO CORPO
Ementa: Nesta palestra abordaremos as emoções e a linguagem do corpo com suas várias formas de sentir
e expressar medo, ansiedade, tristeza, raiva, alegria; refletiremos sobre as emoções sistêmicas repetidas em
nossa história familiar, bem como a consciência desses fluxos informacionais e a possibilidade de liberálos.
Palestrante: Fernanda Ferrari
Psicóloga com especialização em Clínica (USP/ Bauru) Formação em: Hipnoterapia Ericksoniana (Instituto
de Hipnoterapia Ericksoniana de São Paulo), Constelação Familiar Sistêmica (IAP- Campo Grande/ MS),
Mestre em Antropologia Socio-cultural (UFGD Dourados/MS) e Terapeuta Integrativa Quântica- Maringá/
PR).
PALESTRA EAD ESTRESSE E ANSIEDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO
Ementa: Esta palestra abordará o tema de estresse e ansiedade no ambiente de trabalho. Serão explicadas
as funções tanto do estresse como da ansiedade, diferenciando do que é considerado normal e do que é
considerado patológico. Serão abordadas ainda, possíveis estratégias para ajudar a lidar com essas emoções
e sentimentos visando uma melhora nos sintomas.
Palestrante: Iasmin Santos de Oliveira
Bacharel em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração, produtora de conteúdo digital e atuante
na área clínica, com enfoque em Terapia Cognitivo-Comportamental, Pós-graduanda em Neuropsicologia
pela Ampliatta.
PALESTRA EAD - PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - “POR QUE SE CALAR, SE O FALAR É TÃO
IMPORTANTE?”
Ementa:
. Conceituação
. Mitos
. Estatísticas
. Fatores de Risco
. Fatores de Proteção
. Como Ajudar Efetivamente?
. Meios de Ajuda
. Conclusão
Palestrante: Luciana Zombini Handa
Advogada e Psicóloga Clínica CRP 06/143203.
Graduada e com Aprimoramento em Psicologia Clínica pela FAEF/Garça.
Pós Graduada em Arteterapia, Estudiosa dos Temas Prevenção e Posvenção ao Suicídio desde 2014, Pós
Graduanda em Psicoterapia em Intervenção de Crise e Prevenção ao Suicídio, Capacitação em Morte, Luto
e Posvenção ao Suicídio, Fundadora e Coordenadora do Grupo de Prevenção ao Suicídio de Marília SP,
Facilitadora do Grupo de Acolhimento aos Sobreviventes Enlutados por Suicídio em Marilia SP.
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após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 14/12/2020 às 07h até 14/01/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120
Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 04/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br
Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Ficará disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
X SEMANA DO SERVIDOR 2020
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS
CAMINHOS”
CICLO 2 DE PALESTRAS
PALESTRA EAD - LIDANDO COM AS EMOÇÕES
Ementa: “Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, pelo
motivo certo e da maneira certa, não é fácil.”
De que forma lidamos com nossas emoções? O que, afinal de contas, são as emoções?
Em tempos tão desafiadores, como o que estamos vivendo, muitos de nós acabamos entrando em contato
com sentimentos e emoções que antes não conhecíamos e não estamos sabendo o que fazer.
Vamos, nesse encontro, conhecer, reconhecer, aprender, nomear, ouvir nosso coração e nossas necessidades
para podermos ter uma melhor gestão das nossas emoções e buscarmos ser mais resilientes e felizes!
Palestrante: Rejane Villas Boas
Psicóloga Clínica, especialista em Terapia de casais e famílias, especialista em Psicologia da saúde e
psicossomática, Practitioner em Programação Neurolinguística, Psicoeducadora parental, Professora
Aplicadora de Educação Socioemocional na Escola Da Inteligência. Terapeuta Florais de Bach.
PALESTRA EAD - SÃO TANTAS EMOÇÕES: A IMPORTÂNCIA DA REGULAÇÃO
EMOCIONAL PARA O AMBIENTE DE TRABALHO
Ementa: O que é inteligência emocional e competência social?
Nessa palestra serão definidos termos como emoções, sentimentos, estados motivacionais e inteligência
emocional.
Discutiremos ainda sobre técnicas de gerenciamento de emoções, visando a melhoria nas relações de
trabalho.
Palestrante: Tariane Franciele Bastos Pereira
Servidora pública há 11 anos, atualmente lotada junto à Secretaria de Planejamento. Psicóloga (CRP
06/138426), Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela UNESP - Bauru (2019). Atua
também como docente em cursos de pós-graduação e como psicóloga clínica junto ao Instituto Therapie
Bauru. Em virtude dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos recebeu o Prêmio Jovem Pesquisador pelo
Congress on Brain, Behavior and Emotions nos anos de 2018 e 2019, além de Menção Honrosa pelo Centro
de Promoção de Qualidade de Vida da UNESP/Araçatuba.
PALESTRA EAD - SAÚDE E ADOECIMENTO MENTAL NO CONTEXTO DO TRABALHO
Ementa: Nesta palestra, refletiremos sobre a relação homem-trabalho, considerando os fatores múltiplos
que sustentam a condição de saúde e doença dentro desse contexto. A proposta de discussão levará em
conta as influências biopsicossociais que imperam sobre cada sujeito, para que seja possível, dessa forma,
chegarmos a uma compreensão sólida sobre o que pode causar o adoecimento e, também, ao que pode
promover saúde dentro dos espaços de trabalho.

Informativo: Os horários especificados no campo DATA(s) constam apenas para administração do
Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.

Palestrantes:
Bianca Teles de Lima
Graduada em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (atual Unisagrado), na cidade de BauruSP. Atuante na área clínica, prestando atendimento para crianças, adolescente e adulto. Psicanalista em
formação pelo Instituto Superos.

ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),

Raimundo M. S. Maracaipe
Graduado em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (atual Unisagrado). Atualmente é residente
no Programa de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), com atuação na rede de
saúde pública da cidade. Possui experiência em clínica particular e atua em trabalhos voluntários sociais
como psicólogo e ministrando palestras.
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PALESTRA EAD - AS TRANSIÇÕES DE VIDA E AS CRISES NA VIDA
Ementa: Nesta palestra abordaremos as transições de vida e as crises vivenciadas no ciclo do
desenvolvimento vital do indivíduo. Refletiremos sobre o processo como uma oportunidade de tomar
consciência das crises como na adolescência, parentalidade (maternidade e paternidade), vida adulta,
carreira e terceira idade, bem como de se apropriar dos recursos necessários para uma transição saudável
nos ciclos de vida.
Palestrante: Mayra Aiello
Psicóloga formada pela UNESP-Bauru, com especialização em Arteterapia Aplicada e Master Coaching
pela SBCoaching®️.
É co-idealizadora da Formação Doulas de Adoção - pioneira no Brasil - e psicóloga na Commadre, grupo
de apoio ao parto, pós-parto e amamentação em São Paulo. É Mãe da Maria.
E o propósito do seu trabalho é preparar e acolher emocionalmente as famílias que vivenciam a
parentalidade via biológica e via adoção em diferentes etapas do processo de tornar-se pai e mãe. Assim
como promover uma formação de excelência aos profissionais envolvidos nas questões da parentalidade.
Atua com indivíduos e famílias em diferentes contextos terapêuticos: atendimento individual e em grupo,
rodas de acolhimento, vivências criativas com recursos arteterapêuticos, grupos de trabalho em empresas
e instituições.
Informativo: Os horários especificados no campo DATA(s) constam apenas para administração do
Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 14/12/2020 às 07h até 14/01/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120
Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 04/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br
Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Ficará disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
X SEMANA DO SERVIDOR 2020
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS
CAMINHOS”
CICLO 3 DE PALESTRAS
PALESTRA EAD - DIFERENÇAS ENTRE TRISTEZA E DEPRESSÃO E SEUS REFLEXOS NO
AMBIENTE DE TRABALHO
Ementa: A depressão provoca sentimentos de tristeza e/ou perda de interesse em atividades que em
momentos anteriores traziam prazer. Pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos e pode
diminuir a capacidade de uma pessoa manter suas atividades normais no trabalho e em casa.Você conhece
os sintomas? Quais tipos de depressão e formas de tratamento? Como lidar com esta doença quando ocorre
em sua família ou em seu trabalho? Vamos pensar sobre este tema tão importante?
Palestrante: Talita Salvalagio Martignani
Formação em Psicologia desde 2006. Formada pela UNIP. Título de Especialista em Psicologia Clínica
pela PUC-SP. Título de Especialista em Terapia de família e casal pel PUC-SP. Neuropsicóloga pelo
HCSSP- USP. Pós graduação em Práticas Coloborativas Dialógicas pelo Houston Galveston Institute
Texas. Atuou como Psicóloga durante 8 anos (4C Bilingual Academy). Atualmente é Psicóloga Clínica e
realiza Avaliação Neuropsicólogica de crianças e adultos.
PALESTRA EAD - RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO
Ementa: Em todas as organizações de todos os países do mundo há algo que faz parte do cotidiano: as
relações humanas. Quando falamos em relações humanas no trabalho falamos de algo que vai muito além
da hierarquia ou de processos. Falamos das relações entre colegas de trabalho, entre gestores, entre gestores
e colaboradores.
Como estas relações influem no ambiente de trabalho?
Essas e outras reflexões farão parte da nossa palestra.
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Palestrante: Alexandra Ruiz Scremin
Formada em Psicologia e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (UniSagrado). Atua com foco
no planejamento, gestão de carreira e de cargos e salários. Estrutura programas de desenvolvimento e
treinamento, planos de avaliação de desempenho, estabelece diretrizes para implantação de programas
de benefícios, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, planos de carreiras e sucessões.
PALESTRA EAD - APRENDER A APRENDER: UMA POSTURA REQUERIDA NA ERA DO
CONHECIMENTO
Ementa: O século XXI – Era do conhecimento – Competências - Proatividade – Aprender a aprender para
quê? – O papel do Servidor Público na sociedade.
Resumo
O Século XXI nos apresenta inúmeras transformações sociais, econômicas, ambientais, políticas e
tecnológicas, não surpreendendo mais pela quantidade de mudanças, mas pela velocidade com que elas
acontecem. Especialistas dizem que o mundo mudará mais nos próximos 10 anos do que mudou nos últimos
50 anos. É a chamada era do conhecimento, quando é cada vez mais necessário ter uma postura proativa de
aprender continuamente, afinal a nossa capacidade cognitiva é o atributo mais fantástico que o ser humano
possui. Aprender cria conexão com a nova realidade, nos faz pensar e repensar, amplia a percepção de nós
mesmos e do ambiente em que vivemos, aumenta nosso estoque de competências, oportunizando mais
possibilidades de desenvolvimento profissional e como ser humano.
Palestrante: José Munhoz Fernandes
Graduado em Administração de Empresas - UNIMAR, Marília e Tecnologia de Gerência - UNESP, Bauru.
Mestre em Administração - UFSC, Florianópolis, área de concentração: Políticas e Gestão Institucional.
Doutorando em Educação Escolar - Linha de Pesquisa Política e Gestão Educacional - UNESP/Araraquara.
Atuou na UNESP - Bauru de fevereiro/1973 a outubro/2013, onde ocupou diversos cargos da carreira
técnico e administrativa nas áreas de recursos humanos e administração geral. Foi docente da Universidade
do Sagrado Coração (Bauru), Faculdades Integradas de Ourinhos e Centro Universitário SENAC SP –
Bauru, onde também coordenou o curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica de Pessoas.
Atualmente é docente e pesquisador do Centro Universitário de Bauru da ITE desde fevereiro/2003, onde
ministra a disciplina Administração de Recursos Humanos no curso de Administração e integra os Grupos
de Pesquisas (CNPq) em Marketing e Produção, Operações e Inovação. Integra, voluntariamente, a equipe
de pesquisadores do Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária da Universidade
Federal de Santa Catarina – UFSC e o Grupo de Estudos “Desenvolvimento de pessoas na era digital” da
Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH – SP – Centro Oeste Paulista. Tem experiência na
área de Administração, com ênfase em Administração Pública, destacando-se a área de Gestão de Pessoas.
PALESTRA EAD - ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO
Ementa: Sabemos da importância de se organizar de dentro para fora, sendo assim, teremos acesso a
algumas ferramentas que poderão nos ajudar com a organização de agenda, de gavetas, de horários (gestão
do tempo) e financeira. Mas NENHUMA vai te servir de nada se não for colocada em prática, com ações
efetivas no seu dia a dia. É preciso que seja o grande protagonista de sua vida. Além disso, muito se fala
atualmente sobre a importância da autoestima para que se tenha confiança suficiente para tomar as decisões
necessárias para se alcançar o sucesso, sua melhor performance, com um passo a passo para se entender
quais os bloqueios emocionais, gatilhos mentais e crenças limitantes envolvidos nas suas ações.
Existem estudos que apontam para um dado, que pra mim foi surpreendente: um indivíduo introvertido
influencia aproximadamente mais de 10 mil pessoas durante a vida. Então por mais solitária e tola que
pareça minha ação, ela acaba por fazer diferença para o todo.
Palestrante: Alessandra Okada
Empreendedora no ramo de alimentação e eventos há mais de 20 anos, já tive inúmeros cases de sucesso, já
quase quebrei e tive que pivotar meu negócio algumas vezes. Hoje a maior parte do meu tempo é dedicado
à educação empreendedora, na primeira escola brasileira para capacitação de empreendedorismo feminino,
apoiada no meu conhecimento pelos anos de vivência e por capacitações como o Empretec do Sebrae,
em que fui ganhadora da empresa CRIA. Busco sempre meu estado de flow e coloco muita energia e
intensidade em tudo o que acredito. Por ser apaixonada por dança sou também ZIN member (Zumba
Instructor Network) desde 2014. Estou animada para traçarmos juntos essa jornada para a descoberta da
sua melhor versão.
Informativo: Os horários especificados no campo DATA(s) constam apenas para administração do
Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
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Data e horário: 14/12/2020 às 07h até 14/01/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120

Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 04/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br
Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Ficará disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
X SEMANA DO SERVIDOR 2020
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS
CAMINHOS”
CICLO 4 DE PALESTRAS
PALESTRA EAD - “MINDFULNESS: PRINCÍPIOS BÁSICOS E PRÁTICA“
Ementa: Nesta palestra será feita uma introdução geral sobre o conceito de “Mindfulness” (atenção plena),
bem como sobre a importância de sua prática para a promoção de saúde mental. Os participantes terão a
oportunidade de conhecer e experimentar técnicas simples para o desenvolvimento de uma postura diária
mais consciente e focada.
Palestrante: Ynaiê Soares
Formada em Psicologia pela UNESP-Bauru, Mestre em Serviço Social pela Mannheim University of
Applied Sciences e Doutoranda em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela TU Dortmund University.
Atuante no campo de desenvolvimento organizacional e pessoal, bem como na área de promoção de saúde
em ambientes profissionais.
PALESTRA EAD - AUTOCONHECIMENTO E LIDANDO COM AS EMOÇÕES
Ementa: Os sentimentos e as emoções ocorrem a todo o momento e nem sempre damos a atenção merecida
a eles, sejam quando bons, ou ruins, e eles precisam de atenção. Se em nosso dia a dia vivenciamos situações
de pequenos prazeres, mas não estamos bem em relação a algum outro aspecto, eles acabam passando
despercebidos. E, afinal, o que realmente é importante? Isso acontece ao contrário também, se estamos
abraçados em sentimentos de inferioridade, culpa ou tristeza, por exemplo, e só focamos no que queremos
ou achamos que precisamos, não dando a atenção merecida para pequenos momentos de felicidade e
simplicidade. É aí que existe a desconexão com quem somos e nossos sentimentos.
O intuito desse curso é fazer com que você consiga perceber quais sentimentos tem no dia a dia, quais
de fato revelam o que você realmente é. Apresentarei como identificar esses sentimentos, descobrindo e
entendendo de onde eles vêm, ficando mais fácil mudar a maneira como responder e agir. O famoso piloto
automático pode fazer com que você não ouça os sinais que a mente envia, fazendo com que conviva com
sentimentos negativos por muito tempo, achando até que eles pertencem a você, como se fizessem parte
do que você é. E isso não é real, na verdade os sentimentos e emoções servem para nos avisar quando algo
não está bem e precisa de atenção/solução, e o processo de autoconhecimento pode te ajudar. Essa é uma
jornada, muitas vezes, longa e nem sempre fácil, mas de plantio bom para boas colheitas. Olhar para si,
tentar entender quais comportamentos nos limitam e quais maneiras podem resolver isso é transformador.
Palestrante: Ana Claudia Capello
Psicóloga desde 2017, e atua na área clínica desde o início deste ano (2020). Formou-se pela Unisagrado
(antiga USC), que embasada na abordagem Terapia Cognitiva Comportamental (TCC), tem como foco a
mudança de comportamentos limitantes, autoconhecimento e saúde emocional. Atualmente, além do curso
de especialização em TCC, trabalha na Prefeitura de Agudos no departamento de recrutamento e seleção,
e no atendimento clínico online e presencial para adolescentes e adultos. É mãe do Bernardo de seis anos
e usa as redes sociais para levar a psicologia para qualquer pessoa que possa alcançar e descomplicá-la.
PALESTRA EAD - COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E A SUA IMPORTÂNCIA NA
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Ementa: Esta palestra abordará o significado de comunicação não violenta (e o que ela não é), os objetivos
deste tipo de comunicação e sua importância, oferecendo modelos de seus componentes e refletindo
sobre sentimentos e valores como a empatia e a honestidade, bem como suas implicações na resolução de
conflitos.
Palestrante: Luciene Melo
Mediadora/Conciliadora com atuação no setor privado e habilitação pelo TJSP. Fundadora da Liddera
Treinamentos e Desenvolvimento de Lideranças, é Diretora Administrativa e Coordenadora do
Departamento de Negociações da Rassi Sociedade de Advogados. Atua no desenvolvimento de projetos
como facilitadora e trainer nas áreas de Empreendedorismo, Negociação Cooperativa e Gestão de Conflitos,
difundindo e apoiando essas práticas por meio de cursos, projetos e workshops para lideranças, gestores,
coordenadores de RHs, administradores, advogados e profissionais interessados em gestão de pessoas e
conflitos. É Mestranda em Mediação e Resolução de Conflitos pela Fundação Universitária Iberoamericana
Espanha, graduada em Direito, tem experiência de 25 anos na área administrativa de empresas familiares
de vários segmentos e portes e também em instituição financeira cooperativa (Sicoob).
PALESTRA EAD - PROJETO DE VIDA
Ementa: Nesta Palestra iremos proporcionar uma reflexão sobre como podemos conduzir a nossa vida
de forma equilibrada, para sermos os autores das nossas conquistas de acordo com o nosso planejamento.
O primeiro passo é conhecer-se. Quais são as suas metas, pessoais e profissionais? Através de exercícios
práticos, vamos traçar juntos uma visão de futuro de acordo com a sua realidade.
“Não espere o futuro mudar a tua vida, pois o futuro é a consequência do presente”.
Palestrante: Livia Cordeiro Amorim Bacchi
Atua na área de RH há 13 anos e passou por diversos segmentos, tais como varejo, serviços e indústria. É
psicóloga, consultora de RH, Gerente de Gestão de Pessoas e Comunicação Corporativa na empresa NS
Group e Diretora de Relação com Associados da ABRH Regional Centro-Oeste Paulista. Responsável por
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ministrar palestras sobre vida pessoal e vida profissional, tem o objetivo de auxiliar as pessoas a atingirem
o equilíbrio e bem-estar pessoal e profissional.
Informativo: Os horários especificados no campo DATA(s) constam apenas para administração do
Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 18/01/2021 às 07h até 18/02/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120
Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 22/12/2020 através do site www.bauru.sp.gov.br
Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Ficará disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
X SEMANA DO SERVIDOR 2020
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS
CAMINHOS”
CICLO 5 DE PALESTRAS
PALESTRA EAD - GOOD TO GO! AS HABILIDADES EXIGIDAS DO PROFISSIONAL DO
FUTURO
Ementa: O cenário da comunicação das mídias sociais.
Como elas já eram importantes e se tornaram ainda mais relevantes nesse período de isolamento social.
Dicas para empreender a carreira.
Ética no uso das redes sociais.
Palestrante: Marcelo Bueno
Formado em jornalismo, pós-graduado em gestão de conteúdo pela Universidade Metodista. Atualmente, é
sócio e gestor de Mídias Sociais na Agência Vnew e organizador do Blogando. Foi indicado recentemente
entre os finalistas do Prêmio da ABCOMM (Associação do Comércio Eletrônico) na categoria Profissional
de Mídias Sociais pelo trabalho com o Blogando.
PALESTRA EAD - IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO PARA O EQUILÍBRIO
ENTRE AS DIVERSAS ÁREAS DA VIDA.
Ementa: O autoconhecimento permite que você descubra suas qualidades, capacidades, bem como seus
pontos que devem ser melhorados. Investir em autoconhecimento é desvendar os caminhos para seu
potencial pleno, mas não apenas isso, a partir do momento em que você se conhece melhor e passa a
entender suas motivações, passa a entender também as motivações dos demais.
Na correria do dia a dia de trabalho, muitas vezes, caímos no automatismo e deixamos de lado outros
aspectos muito importantes de nossa vida. Família, saúde, finanças, relacionamentos afetivos e bem-estar.
É o alinhamento e a congruência entre todas as partes citadas que nos possibilita construir a prosperidade,
o sucesso, a paz interior e a felicidade que tanto buscamos e merecemos ter.
A ferramenta Roda da Vida, existe exatamente para apoiar as pessoas a identificarem os pontos de sua vida
que estão em harmonia, suas prioridades, bem como aqueles que precisam de maior atenção e cuidado.
Também ajuda a definir um plano de ações eficiente, que coloque efetivamente as coisas em seu devido
lugar e traga maior equilíbrio entre todos os importantes aspectos relacionados.
Quando não estamos bem em qualquer setor da nossa vida, consequentemente, os demais âmbitos acabam
sendo impactados negativamente também. Com isso, estes desequilíbrios acabam limitando diretamente o
nosso crescimento profissional, pessoal e emocional.
Para evitar esta desarmonia é fundamental ter a clareza do seu estado atual, ou seja, dos aspectos onde você
foca mais ou precisa melhorar hoje, e daqueles que precisam continuar a serem bem cuidados para que a
sua Roda da Vida gire efetivamente em total sintonia com seus sonhos e metas.
Palestrante: Elaine Medeiros
Psicóloga, Master Coach, Especialista em Carreira e Educadora Corporativa na Rede Mulheres que
decidem.
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Consultora em Gestão de Pessoas, Avaliação de potencial, Assessment, Entrevistas por competências e
Palestras motivacionais.
PALESTRA EAD - PROATIVIDADE NO SÉCULO XXI.
Ementa: Objetivo dessa palestra é estimular e compartilhar com os participantes à percepção de que
depende de cada um a busca por essa habilidade tão importante para atingir suas metas e objetivos, somente
com uma conduta de vida com proatividade – força motriz que impulsiona as pessoas à frente – será
possível alcançar sucesso pessoal e profissional.
*Empenho *Autoconhecimento *Influência *Planejamento do Tempo.
Palestrante: Priscilla Vasconcelos Ribeiro
Formada em Logística, perfil generalista, com mais de 16 anos de experiência no setor Industrial.
Formações: Professional & Self Coach, Professional Life Coach, Professional Leader Coach, Analista
Comportamental – formada pelo IBC (Instituto Brasileiro de Coach).
PALESTRA EAD - SAÚDE MENTAL E EQUIDADE DE GÊNERO NAS RELAÇÕES
FAMILIARES EM TEMPOS DE PANDEMIA
Ementa: Esta palestra visa abordar a psicologia como prática clínica e como recurso de enfrentamento de
crises, objetivando ampliar a compreensão sobre suas possibilidades e limites; discutir sobre os impactos
que o isolamento e as incertezas frente à pandemia podem trazer à saúde mental, bem como o novo cenário
de trabalho e de desemprego que as famílias têm enfrentado neste momento, principalmente no que diz
respeito às divisões de tarefas em função do trabalho remoto, no cuidado com os filhos, com os afazeres
domésticos e outras dinâmicas que foram afetadas diante das novas configurações relacionais impostas pela
necessidade de enfrentamento da Covid 19.
Palestrante: Janaina Artioli João Pedro
Formada em Psicologia pelo Unisagrado; Psicóloga atuante na área Clínica; Mestranda e pesquisadora do
Programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem na Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” – Faculdades de Ciências Bauru/SP.
Brasileira de Recursos Humanos – ABRH SP Regional Centro Oeste. Há 18 anos participa da gestão de
empresas familiares.
Trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, líder de equipes há 17 anos, com experiência
nas áreas de planejamento da rede de atendimento, licitação e gestão de contratos, educação corporativa,
avaliação de desempenho, saúde e vendas.
Professora universitária e coordenadora do MBA de Liderança e Coaching na FAAG -Faculdade de Agudos.
Da união das vivências profissionais com os aprendizados nos papéis de mulher, amiga, filha, esposa e
mãe, nasceu a missão de levar às pessoas o acesso ao desenvolvimento humano através do coaching. Por
isso atua como coach de relacionamento interpessoal e liderança, ajudando seus clientes a alcançarem
as mudanças desejadas através do autoconhecimento e alinhamento de vida, transformando sonhos em
metas e estas em realidade. Idealizadora do Projeto MM – Coaching para Mães, ajuda mulheres a viver a
maternidade com leveza e tempo para si mesmas.
Realiza palestras sobre comunicação, relacionamentos e temas comportamentais ligados ao coaching.
Informativo: Os horários especificados no campo DATA(s) constam apenas para administração do
Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 18/01/2021 às 07h até 18/02/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120
Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 22/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br
Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Ficará disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
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X SEMANA DO SERVIDOR 2020
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS
CAMINHOS”
CICLO 6 DE PALESTRAS
PALESTRA EAD - ESTUDO E FINANÇAS: SONHOS E REALIDADE
Ementa: Esta palestra pretende abordar os seguintes temas: “Era uma vez”, “Visão além do alcance”,
“De grão em grão”, “Prevenir é melhor que remediar”, “Antes tarde do que nunca”, “Quem espera sempre
cansa, quem procura sempre alcança” com o objetivo de discutir com os servidores maneiras de poupar e
cuidar de suas finanças, buscando um equilíbrio entre os ganhos e gastos e por consequente uma qualidade
de vida mais tranquila e estável, possibilitando a melhora em todas as áreas de sua vida, inclusive no
trabalho.
Palestrante: Wander Cavalcante Garcia
Filho dos Bauruenses (Abel e Abigail), em um relacionamento sério desde 05/04/1986 - namoro, amasiado,
casado e selado para esta vida e para toda a eternidade - (Ivone), pai de 5 filhos (Juliana, Daniel, Michele,
Isabel e Lígia), avô de 6 netos (Fernanda, Alice, Clara, Benjamim, Isaac e Luna), tem muita experiência
de vida, conhece 10 Estados brasileiros (SP, RJ, PR, MG, GO, MS, MT, RO, TO e AL) e já morou em
5 desses Estados em 13 cidades diferentes, viajou para 2 países (Venezuela e Chile). 24,5 ANOS DE
ESTUDOS FORMAIS. Graduado em Administração (ITE), em Ciências Contábeis (ITE), Especialista
em Gestão Empresarial (ITE), Especialista em Planejamento e Gestão Tributária de Empresas (FECAP).
Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental (Unisagrado), aluno especial no Doutorado em Controladoria
e Contabilidade na USP (Ribeirão Preto). Atualmente Professor e Coordenador do curso de Graduação
em Ciências Contábeis e do MBA em Gestão Financeira e Controladoria no UNISAGRADO, além de
Contador na Prefeitura Municipal de Pederneiras-SP.
PALESTRA EAD - DESENVOLVIMENTO PESSOAL ATRAVÉS DO AUTOCONHECIMENTO
Ementa: Conhecimento de si, suas emoções, capacidades e qualidades; lidar com oportunidades para se
desenvolver; Crescimento pessoal e profissional.
Palestrante: Tamiris de Cássia Batista
Atua como psicóloga clínica com a abordagem Rogeriana (ACP). Pós-graduada em Gestão Estratégica de
Pessoas e atua também com foco na saúde mental do trabalhador em consultório particular e em empresa,
desenvolvendo programas de qualidade de vida nas modalidades in e out company.
PALESTRA EAD COMO MANTER BONS RELACIONAMENTOS NO AMBIENTE
PROFISSIONAL?
Ementa: Você às vezes sente que não fala a mesma língua que o pessoal do seu trabalho? Faz algo
para agradar e não consegue? Tenta ajudar e é criticado? Nesta palestra vamos juntos entender por
que isto acontece. E ainda aprender quais são, afinal, as línguas que podem ser faladas para gerar bons
relacionamentos em seu ambiente profissional (e no pessoal também). Descubra como valorizar pessoas,
manter a sua energia alta e ser uma presença agregadora, uma daquelas pessoas que todos querem ter por
perto.
Palestrante: Janaina Correa
É coach, especialista em Professional & Self Coach e Analista Comportamental pelo Instituto Brasileiro
de Coaching – IBC. É também Administradora de Empresas, formada pela Instituição Toledo de Ensino e
especialista em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Diretora de Comunicação
na Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH SP Regional Centro Oeste. Há 18 anos participa
da gestão de empresas familiares.
Trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, líder de equipes há 17 anos, com experiência
nas áreas de planejamento da rede de atendimento, licitação e gestão de contratos, educação corporativa,
avaliação de desempenho, saúde e vendas.
Professora universitária e coordenadora do MBA de Liderança e Coaching na FAAG -Faculdade de Agudos.
Da união das vivências profissionais com os aprendizados nos papéis de mulher, amiga, filha, esposa e
mãe, nasceu a missão de levar às pessoas o acesso ao desenvolvimento humano através do coaching. Por
isso atua como coach de relacionamento interpessoal e liderança, ajudando seus clientes a alcançarem
as mudanças desejadas através do autoconhecimento e alinhamento de vida, transformando sonhos em
metas e estas em realidade. Idealizadora do Projeto MM – Coaching para Mães, ajuda mulheres a viver a
maternidade com leveza e tempo para si mesmas.
Realiza palestras sobre comunicação, relacionamentos e temas comportamentais ligados ao coaching.
Informativo: Os horários especificados no campo DATA(s) constam apenas para administração do
Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
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EXTRATOS

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 18/01/2021 às 07h até 18/02/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120
Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 22/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br
Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Ficará disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.
X SEMANA DO SERVIDOR 2020
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS
CAMINHOS”
CICLO 7 DE PALESTRAS
PALESTRA EAD – O AUTOCONHECIMENTO COMO INSTRUMENTO PARA A
AUTOGESTÃO PESSOAL E PROFISSIONAL
Ementa: Definição de autoconhecimento. Compreensão do sentido da vida de acordo com o teórico
Viktor Frankl e outros autores. Apresentar os caminhos possíveis para desenvolver o autoconhecimento. O
autoconhecimento como instrumento para a autogestão pessoal e profissional.

CONVÊNIO Nº 2.244/20 – PROCESSO Nº 47.184/15 – CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU
– CONVENIADA: DIAS BATISTA & CIA LTDA - ME – OBJETO: Constitui objeto deste convênio o
fornecimentos de cursos de línguas estrangeiras aos servidores municipais, com consignação da despesa
em folha de pagamento. 1.2. A conveniada se compromete a oferecer os seguintes benefícios: Desconto de
50% (cinquenta por cento) para qualquer curso de língua estrangeira aos servidores públicos municipais.
– PRAZO: 02 ANOS – ASSINATURA: 02/12/20, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº
8.666/93.
CONTRATO Nº 10.100/20 - PROCESSO Nº 118.914/19 – E-Proc. n° 140.054/20 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA – OBJETO: A
CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo
nº 118.914/19, a fornecer ao CONTRATANTE, os seguintes Itens: AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE)
NOTEBOOKS, conforme especificações do Anexo I do Edital, pelo sistema de Registro de Preços e
contrato.- PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 73.864,98 – MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 151/20 – PROPONENTES: 22 - ASSINATURA: 09/12//20, conforme art. 61,
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria das
Administrações Regionais

Levi Momesso
Secretário

Palestrante: Zenir Alves Pascutti
Psicóloga especialista em Clínica Psicanalítica, Logoteoria Aplicada à Educação e Avaliação Psicológica.
Professora do Centro Universitário Filadélfia (UniFil). Psicóloga Clínica. Orientadora Profissional.
Realiza Avaliações Psicológicas. Atua em concursos públicos e como assistente técnica. Pesquisadora em
instrumentos de Avaliação Psicológica. Palestrante e instrutora de cursos de capacitação profissional.

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sede da Secretaria de Administrações Regionais
Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar - Altos da Cidade
Fone: (14) 3235-1326
e-mail: admregionais@bauru.sp.gov.br

PALESTRA EAD – CRIATIVIDADE EM AÇÃO: COMO TER IDEIAS PRÁTICAS E
INOVADORAS!

Departamento Social
Praça das Cerejeiras, 1-59 – térreo - Altos da Cidade
Fone: (14) 3235-1105
Atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h - de segunda a sexta-feira

Ementa: Nesta palestra abordaremos os seguintes temas:
•
O que é criatividade?
•
A mente criativa.
•
Livre-se dos bloqueios mentais.
•
Exercitando a criatividade.
•
Criatividade na vida e no trabalho.

Regional Bela Vista
Rua Santos Dumont, 14-43 Vl. Lemos
Fone: (14) 3212 -7865
Atendimento das 7h as 17h - de segunda a sexta-feira

Palestrante: Débora Scardine da Silva Pistori
Graduada em Administração, MBA em GEP, MBA em Produção. Atua na docência em cursos de
Graduação e Pós-Graduação, Consultora, Coach e Orientadora da Empresa Jr do Unisagrado.
Informativo: Os horários especificados no campo DATA(s) constam apenas para administração do
Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário.
ATENÇÃO!
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link:
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela),
após no campo “identificação de usário” informar seu login de acesso do intranet e no campo
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48
horas após a inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail,
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA,
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 18/01/2021 às 07h até 18/02/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120
Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 22/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

Regional Falcão/Independência
Rua Domingos Bertoni, 7-50 - Vila Industrial
Fone: (14) 3218-5013
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 16h - de segunda a sexta-feira
Regional São Geraldo
Alameda Carlos Galliters, qt. 2 Pq. São Geraldo
Fone: (14) 3237-3460
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira
Regional Redentor/Mary Dota
Avenida Cruzeiro do Sul, 27-50 Jd. Redentor
Fone: 3203-1890
Atendimento das 7h as 16h - de segunda a sexta-feira
Subprefeitura de Tibiriçá
Rua Figueira de Mello , 3-75 – Distrito de Tibiriçá
Fone: (14) 3279-1145
Atendimento das 7h as 11h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira
NOTIFICAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Bauru, em conformidade com a Lei Municipal nº 7.104,
de 10 de agosto de 2018, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.172, de 18 de fevereiro de 2019,
NOTIFICA os proprietários dos imóveis relacionados para que, NO PRAZO DE 15 DIAS A PARTIR
DESTA DATA, promovam a limpeza dos imóveis, de acordo com o que foi constatado durante a
fiscalização, conforme apontado na tabela anexa. Esta NOTIFICAÇÃO, através do Diário Oficial de
Bauru, é decorrente da IMPOSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, prevista no § 2º, art. 4º
da referida lei. Após o atendimento às solicitações, os proprietários, compromissários ou possuidores, a
qualquer título, deverão comprovar a limpeza do local. Para tanto, deverão dirigir-se ao POUPATEMPO,
PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA, apresentando as fotos do local já limpo. ATENÇÃO, caso
não regularize a situação no prazo legal de 15 (quinze) dias, será autuado e ser-lhe-á imposta multa,
ficando o município, nos termos do disposto no artigo 7º desta lei, autorizado a proceder à limpeza.
IMÓVEL
SETOR
QUADRA
LOTE

PROPRIETÁRIO
CPF/CNPJ

ENDEREÇO,
DIA E HORA DA
CONSTATAÇÃO

Se encontra
com vegetação
ultrapassando
0,50m (cinquenta
centímetros),
art. 2°, LM
7.104/2018

42274036

Gladis Miriam
Quintana, 232.
XXX.XXX-10

Rua Mário Aleixo
da Silva, 0-0 - L36
Q22, 04/11/2020,
14h57min

X

Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a
plataforma MOODLE. Ficará disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO
DIREITO A CERTIFICADO.

Se encontra
com a vegetação
da calçada
ultrapassando
0,30m, art. 2°,
LM 7.104/2018

Se encontra
servindo como
depósito de
lixo, entulhos
e materiais
inservíveis,
art. 2°, LM
7.104/2018

FISCAL
RESPONSÁVEL
MATRICULA

X

X

PSLC29082
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O Secretário Municipal de Administrações Regionais – SEAR, no uso de suas atribuições, conforme Lei
Municipal nº 7.104/2018, Decreto Municipal nº 14.172/2019, Decreto Municipal nº 14.143/2019 e
Edital de Notificação nº 01/2019, NOTIFICA Vossas Senhorias da existência de auto(s) de infração
lavrado(s) em seu nome, por fiscais municipais, com a imposição de multa. Em caso de discordância, é
possível a apresentação de recurso contra o auto de infração e a multa, no prazo de 15 (quinze) dias
desta notificação (art. 4º, do Decreto Municipal nº 14.172/2019). Em caso de concordância ou ausência
de manifestação no prazo referido, o autuado fica desde já notificado para realizar o seu pagamento, a
ser feito na rede bancária. O notificado poderá ter acesso ao processo administrativo referente à
notificação e apresentar o recurso no Poupatempo, Protocolo Geral da Prefeitura.
Se encontra
com vegetação
ultrapassando
0,50m (cinquenta
centímetros),
art. 2°, LM
7.104/2018

Se encontra
com a vegetação
da calçada
ultrapassando
0,30m, art. 2°,
LM 7.104/2018

X

IMÓVEL
SETOR
QUADRA
LOTE

PROPRIETÁRIO
CPF/CNPJ

ENDEREÇO,
DIA E HORA DA
CONSTATAÇÃO

20455006

Thais Bernardes
Maganhini,
280.XXX.XXX-60

Rua Doutor Armando
Pieroni, 0-0 - LF
Q41, 08/12/2020,
11h20min

X

20449016

Bruno Eduardo
Octaviani, 316.
XXX.XXX-90

Rua Barra Bonita,
0-0 - LP Q43,
02/12/2020,
11h00min

X

Se encontra
servindo como
depósito de
lixo, entulhos
e materiais
inservíveis,
art. 2°, LM
7.104/2018

PSLC29082

RFS29591

Luiz Ricardo Ferreira
Secretário

PORTARIA Nº 70/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições e considerando que,
Desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 11 de março de 2020,
foram estabelecidas medidas para enfrentamento ao novo coronavírus – COVID-19, o que imediatamente
impactou todas as atividades públicas e privadas, mas, especialmente, as do setor cultural, que, em regra,
ensejam aglomeração de público;
Por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 foi reconhecido estado de calamidade
pública até 31 de dezembro de 2020, o que igualmente foi declarado em âmbito municipal, por meio do
Decreto Municipal nº 14.695, de 29 de março de 2020, em decorrência do COVID-19;
O Município de Bauru foram estabelecidas medidas temporárias de prevenção ao COVID-19, por meio de
decretos municipais, e suas alterações, com definição de outras medidas para o enfrentamento da doença,
inclusive o fechamento de teatros e bibliotecas, entre outros espaços culturais municipais;
É dever do Estado possibilitar à sociedade o acesso à cultura, por meio da realização de atividades artísticas
e culturais nas mais diversas linguagens artísticas, uma vez que a arte e a cultura são fundamentais em
qualquer etapa da vida humana e se fazem mais necessárias ainda em momentos de crise como a atual;
O Decreto nº 11.882 de 05 de julho de 2012, regulamenta as atividades do Teatro Municipal de Bauru
“Celina Lourdes Alves Neves” e do Auditório Municipal “Helvécio de Barros”;
O Regulamento do Teatro Municipal estipula, em seu artigo 20, inciso III, alínea a, o valor de 01(um)
salário mínimo nacional (valor vigente no ato da assinatura do contrato) por período, a ser pago no ato da
assinatura do contrato, para apresentações artísticas sem cobrança de ingresso, promovidos por entidades
privadas, mesmo que sem fins lucrativos, para público dirigido (funcionários da empresa, alunos, etc.);
Por analogia, o uso do Teatro Municipal para gravação de apresentação artística, sem a presença de público,
se equipara à condição descrita no artigo 20, inciso III, alínea a do Decreto nº 11.882 de 05 de julho de
2012,
estabelece que
O Teatro Municipal poderá ser utilizado para gravação de apresentações artísticas, sem a presença de
público, especialmente no período da pandemia, observando-se e cumprindo-se suas restrições e protocolos,
mediante pagamento de taxa no valor de 01(um) salário mínimo nacional (valor vigente no ato da assinatura
do contrato) por período, a ser pago no ato da assinatura do contrato. Entende-se por período, o dia da
semana escolhido para tal atividade, entre às 9 horas e 21 horas, respeitando-se os intervalos de refeição
dos técnicos do Teatro Municipal. O valor será recolhido em guia preenchida na Secretaria Municipal de
Cultura e depositado no FEPAC.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de dezembro de 2020.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.096/20 - PROCESSO Nº 180.510/19 – (E-Proc. nº 101.870/20) - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE - OBJETO: A
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo
nº 180.510/19, a fornecer e instalar ao CONTRATANTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS
EM CHAPAS GALVANIZADAS.
LOTE 1 – SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS - AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Qtde. Estim.
Anual

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Renda

Rafael Nunes Rosalin
Secretário - Interino

FISCAL
RESPONSÁVEL
MATRÍCULA

Secretaria de Cultura

Item

29

Valor
unitário
R$

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM
MEDIDA 3,00 X 2,00 MT, EM CHAPA GALVANIZADA COM
01
03
REQUADRO DE MADEIRA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, 1.000,00
LETREIROS E BRASÃO EM ADESIVOS. (AFIXADO EM
PAREDE). 8.65.01.0003.0
PRAZO: 12 MESES – VALOR: R$ 3.000,00 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90/20 PROPONENTES: 04 - ASSINATURA: 08/12/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº
8.666/93.

PORTARIA SEDECON 62/2020
O Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Rafael Nunes Rosalin, uso das
suas atribuições legais, em especial aquelas que lhes são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12
inciso II, resolve:
Designa a partir de 17/12/2020 a servidora Maria Lúcia Carlos Coutinho, matrícula nº 34115, para
exercer a função de confiança de Chefe de seção de Eventos e atividades turísticas, conforme processo n°
138136/2020.
De acordo com o disposto no artigo 14, § 4° da Lei 7.245 de 30/07/2019, poderá ser designada, uma vez
que realizará as seguintes funções essenciais do cargo efetivo de Atendente:
-Realizar atendimento ao público, separar, arquivar fichas, prontuários e documentos em geral, de acordo
com a área de atuação.
Bauru, 16 de dezembro de 2020
RAFAEL NUNES ROSAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

Secretaria da Educação

Isabel Cristina Miziara
Secretária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
A Diretora da EMEII PROFESSOR HORÁCIO GONÇALVES PAULA convoca os associados da
Associação de Pais e Mestres - APM a participarem da Assembléia Geral, para apresentação e aprovação da
prestação de contas, que será realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 21/12/2020,
segunda-feira às 8h. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda
chamada, às 8h30, no mesmo endereço eletrônico. Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade
de aglomeração devido à Pandemia do Covid - 19. Após a Assembléia os documentos ficarão à disposição
dos Conselheiros, para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com horário agendado junto à
direção da escola.
Pauta:
1 - Informações gerais.
2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.087/20 - PROCESSO Nº 119.723/19 – E-Proc. n° 127.863/20 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
ESCOLARES EIRELI – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta anexada
ao Processo Administrativo nº 119.723/19, a fornecer ao CONTRATANTE 75 (SETENTA E CINCO)
CONJUNTOS PARA ALUNO TAMANHO 3 PADRÃO FDE, devidamente especificados no Anexo
XI do Edital nº 170/20.. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 11.054,25 – MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/20 – PROPONENTES: 15- ASSINATURA: 26/11/20.
CONTRATO Nº 10.098/20 - PROCESSO Nº 118.914/19 – E-Proc. n° 139.926/20- CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA – OBJETO: A
CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo
nº 118.914/19, a fornecer ao CONTRATANTE, os seguintes Itens: AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA
E TRÊS) UNIDADES DE NOTEBOOKS, conforme especificações do Anexo I do Edital, pelo
sistema de Registro de Preços e contrato. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 279.631,71
– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/20 – PROPONENTES: 22- ASSINATURA:
09/12//20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
CONTRATO Nº 10.099/20 - PROCESSO Nº 118.914/19 – E-Proc. n° 139.915/20 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA – OBJETO: A
CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo
nº 118.914/19, a fornecer ao CONTRATANTE, os seguintes Itens: AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA
E SETE) UNIDADES DE NOTEBOOKS, conforme especificações do Anexo I do Edital, pelo sistema
de Registro de Preços e contrato. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 353.496,69 –
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/20 – PROPONENTES: 22 - ASSINATURA:
09/12//20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.667/19 - PROCESSO Nº 121.888/19CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.2. da
Cláusula Primeira do contrato, para acrescer mais 12 (doze) meses ao prazo de vigência, passando a ter a
seguinte redação: “1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir
da publicação do extrato no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado nos termos do
inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.”– ASSINATURA:06/11/20.
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Secretaria de
Economia e Finanças

84733/2019

Everson Demarchi
Secretário

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: REGIANE MORGADO
PROCESSO
63604/2017
63604/2017
63604/2017
63604/2017
63604/2017
63604/2017
63604/2017
63604/2017
63604/2017

FORNECEDOR
DOCUMENTO
3S VIGILÂNCIA EIRELI
1631
R$
3S VIGILÂNCIA EIRELI
1632
R$
3S VIGILÂNCIA EIRELI
1633
R$
3S VIGILÂNCIA EIRELI
1634
R$
3S VIGILÂNCIA EIRELI
1634
R$
3S VIGILÂNCIA EIRELI
1635
R$
3S VIGILÂNCIA EIRELI
1635
R$
3S VIGILÂNCIA EIRELI
1636
R$
3S VIGILÂNCIA EIRELI
1637
R$
AELESAB-PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO
22041/2018
E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E
33
R$
ADOLESCENTE
AELESAB-PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO
20789/2011
E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E
240
R$
ADOLESCENTE
73020/2018
AIR LIQUID BRASIL LTDA
291709
R$
73020/2018
AIR LIQUID BRASIL LTDA
10312
R$
84032/2019
ALFER SRVICE EIRELLI
483
R$
62657/2019
ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
3818
R$
62657/2019
ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
3817
R$
AMÉRICA CLEAN COM. DE PRODUTOS DE
9641/2019
829
R$
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
AMÉRICA CLEAN COM. DE PRODUTOS DE
123821/2019
980
R$
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
66765/2020
1601
R$
HOSPITALARES LTDA
ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
66765/2020
1425
R$
HOSPITALARES LTDA
ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
66765/2020
1428
R$
HOSPITALARES LTDA
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MAT
112366/2020
RECICLÁVEIS DE BAURU E REGIÃO19
R$
ASCAM
37393/2018
ATENAS ELEVADORES LTDA
12687
R$
BANDOLIN FORNECIMENTO DE
65387/2017
5436
R$
REFEIÇÕES LTDA
BANDOLIN FORNECIMENTO DE
65387/2017
5522
R$
REFEIÇÕES LTDA
BANDOLIN FORNECIMENTO DE
65387/2017
5520
R$
REFEIÇÕES LTDA
67830/2017
BAURU BUSINESS EIRELI
7031
R$
67830/2017
BAURU BUSINESS EIRELI
8578
R$
BAURULAV LAVANDERIA HOSPÍTALAR
19534/2019
1405
R$
LTDA
BAURULAV LAVANDERIA HOSPÍTALAR
19534/2019
1424
R$
LTDA
50271/2020 BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
46486
R$
50271/2020 BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
46571
R$
CASA OMINIGRÁFICA DE MÁQUINAS E
40322/2016
18865
R$
SERVIÇOS LTDA
CASA OMINIGRÁFICA DE MÁQUINAS E
40322/2016
18863
R$
SERVIÇOS LTDA
CENTERMED - COMÉRCIO DE PRDS
34745/2020
239989
R$
HOSPITALARES LTDA
CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRDS
32483/2020
7751
R$
AGROPECUÁRIOS LTDA
CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRDS
62888/2020
7752
R$
AGROPECUÁRIOS LTDA
CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRDS
63097/2020
7756
R$
AGROPECUÁRIOS LTDA
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS
52561/2020
538292
R$
LTDA

VALOR
49.547,30
59.817,60
39.878,40
25.090,92
4.517,18
15.221,68
24.656,72
4.745,16
4.745,16
312,00

55570/2020
169817/2019
55122/2020
161655/2019
55570/2020
55570/2020
66765/2020
55570/2020
55570/2020
55570/2020
34745/2020
34745/2020
169817/2019
34745/2020
169817/2019
57869/2015
52620/2020
52620/2020

5.200,00

169817/219

187,04
10.391,45
16.999,00
128,30
384,90

55544/2020

1.470,60

74377/2018

399,90

74377/2018

1.142,10

74377/2018

1.396,80

74377/2018

61,80

74377/2018

233.750,00
656,00
1.212,11
1.607,65
119.071,16
2.203,60
1.540,00
11.800,06
13.169,18

3126/2020
74377/2018

74377/2018
74377/2018
94402/2020
169817/2019
34881/2020
53026/2017
57869/2015
103098/2019
111738/2019

2.040,00

41148/2020
41148/2020
41148/2020
41148/2020
50598/2019
70440/2019

1.292,00

69007/2020

14.641,98

61329/2019

1.364,54

61329/2019

564,00
496,32
5.350,00

480,00
2.320,80

42725/2017
42725/2017
42725/2017
34175/2017
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CIRURGICA FERNANDES COM.
MATERIAIS CIRURG. HOSPITALARESS
SOC LTDA
CIRURGICA NOVA ERA LTDA
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
CIRURGICA UNIÃO LTDA
CM HOSPITALAR S.A
CM HOSPITALAR S.A
CM HOSPITALAR S.A
CM HOSPITALAR S.A
CM HOSPITALAR S.A
CM HOSPITALAR S.A
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
COMUNIDADE BOM PASTOR
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS LTDA
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS LTDA
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS LTDA
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E
FARMACEUTICOS LTDA
CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAIS ONDOTO MÉDICOS
DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI
DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI
DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI
DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI
DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI
DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI
DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI
DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI
DROGAFONTE LTDA
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRÁFOS
EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GUARARAPES LTDA
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRDS HOSPITALARES
EXPRESSO DE PRATA LTDA
EXPRESSO DE PRATA LTDA
EXPRESSO DE PRATA LTDA
EXPRESSO DE PRATA LTDA
EXPRESSO DE PRATA LTDA
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIÊNE EIRELI
FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIÊNE EIRELI
FONESAT TELEINFORMATICA LTDA
FONESAT TELEINFORMATICA LTDA
FONESAT TELEINFORMATICA LTDA
FONESAT TELEINFORMATICA LTDA

1275109

R$

713,00

8059
196029
194576
100501
2163894
2154510
2158799
2159992
21594985
2163794

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.890,25
1.818,96
309,53
1.459,80
23.085,48
5.842,80
540,00
10.493,40
2.921,40
2.550,00

1370131

R$

14.440,00

1369866

R$

7.440,40

1369782

R$

16.065,17

1374045

R$

34.344,50

1372839

R$

757,44

NOVEMBRO

R$

24.199,98

2797809

R$

5.535,00

2793669

R$

20.172,00

2794148

R$

14.876,40

2794369

R$

2.808,00

7848

R$

182.994,80

2013

R$

1.624,30

2014

R$

1.624,30

2017

R$

2.557,17

2018

R$

9.354,85

2019

R$

1.723,07

2020

R$

1.723,07

2021

R$

1.723,07

2022

R$

1.723,07

322800

R$

20.472,00

110576

R$

4.139,09

122501

R$

4.315,20

1979088

R$

56.845,88

NOVEMBRO

R$

17.600,01

1707

R$

38.030,67

4352

R$

1.848,30

23162
23163
23204
23205
22979
10208

R$
R$
R$
R$
R$
R$

510,30
10.857,40
730,30
9.793,90
72,74
487,20

2192

R$

37.000,00

6839

R$

17.808,00

6935

R$

6.360,00

2011
2030
2050
2048

R$
R$
R$
R$

4.692,86
4.692,86
4.692,86
14.791,00
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8038/2017
22305/2016
22301/2016
142889/2019
108466/2019
28328/2018
160791/2019
14450/2019
14450/2019
31322/2017
63794/2012
26875/2014
69007/2020
66765/2020
66765/2020
162541/2019
43142/2020
47981/2020
4799/2020
4799/2020
4799/2020

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE
SAUDE
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE
SAUDE
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE
SAUDE
FUTURA COMÉRCIO DE PRDS
HOSPITALARES LTDA
FUTURA COMÉRCIO DE PRDS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA
GALHARDO & CANALES LTDA
GOD SERVICE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
LTDA
GSX ASSESSORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS
DE SAÚDE EIRELI
GSX ASSESSORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS
DE SAÚDE EIRELI
HIDROAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELLI
HIDROAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELLI
HIDROAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELLI
HIPPERQUÍMICA DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
HUMANA ALIMENTAT DIST. MED E PRDS
NUTRICIONAIS LTDA
HUMANA ALIMENTAT DIST. MED E PRDS
NUTRICIONAIS LTDA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRDS DE
LIMPEZA MACATUBA LTDA
IRINEU VALENTIM TONELOTTO
IRINEU VALENTIM TONELOTTO
LABORATÓRIO BAURU DE PAT. CLÍNICAPOLICLÍNICA EM SERV. AUX DIAG. E
TERAP.
LABORATÓRIO BAURU DE PAT. CLÍNICAPOLICLÍNICA EM SERV. AUX DIAG. E
TERAP.
LABORATÓRIO BAURU DE PAT. CLÍNICAPOLICLÍNICA EM SERV. AUX DIAG. E
TERAP.
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALAres ltda
LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI
LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI
LOBOV CIENTÍFICA, IMPORTAÇÃO,
EXPOR COMÉRCIO E EQUI. PARA
LABORATÓRIOS
M. DE OLIVEIRA GRECHI
M. DE OLIVEIRA GRECHI
M.M. CAPELLARO COMÉRCIO DE PRDS
MÉDICOS ODONTOLÓGICOS
MANZATOS FARMA EIRELI
MARCIA APARECIDA GARCIA
MARCIA APARECIDA GARCIA
MARCOS OTÁVIO VIOTTO ME
MARCOS OTÁVIO VIOTTO ME
MARCOS OTÁVIO VIOTTO ME
MEDSI DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MEDSI DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA

NOVEMBRO

R$

454.233,00

NOVEMBRO

R$

213.118,80

NOVEMBRO

R$

318.829,00

69309

R$

15.582,00

68137

R$

297,56

301

R$

1.570,00

4770

R$

4.960,00

12495

R$

905,40

12494

R$

517,50

178

R$

57.733,68

179

R$

107.590,54

180

R$

99.905,51

9992

R$

9.200,00

49659

R$

2.184,84

49681

R$

380,64

20381

R$

1.305,60

13791
13793

R$
R$

1.620,00
263,00

27779

R$

42.405,03

27778

R$

108.763,30

143999/2019
143999/2019
143999/2019
143999/2019
26915/2019
26915/2019
26915/2019
17632/2020
17632/2020
180490/2019
59631/2016
1263/2019
1263/2019
1263/2019
1263/2019
1263/2019
34745/2020
5741/2020
59111/2017
32483/2020
101390/2019
52561/2020
52561/2020
94402/2020
55570/2020
55570/2020
77399/2018
169817/2019
8620/2018

27777

R$

100.270,67

706125
26557

R$
R$

24.030,00
5.499,20

1133

R$

252,74

66765/2020

2016

R$

317,53

66765/2020

4383

R$

1.092,00

66765/2020

4382

R$

5.810,00

55570/2020

25983

R$

3.000,00

20048/2020

339
353

R$
R$

8.359,62
6.473,04

7084/2020

1008

R$

652,00

86281/2019

10747
1001
1011
2175
2156
2190

R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.400,00
2.325,00
2.325,00
11.186,00
6.271,97
5.511,00

288

R$

4.081,50

287

R$

20.407,50

3131
6370
3132
6371
3133
6376
3134
6380

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

80,00
300,00
380,00
720,00
475,00
120,00
650,00
1.000,00

143999/2019 MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA

3135

R$

287,00

143999/2019 MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA

6381

R$

850,00

62792/2020
50271/2020
170900/2019
170900/2019
112542/2019
112542/2019
69007/2020
138676/2019
138676/2019
129055/2019
62792/2020
8380/2019
8380/2019
21229/2020
21229/2020
21229/2020
94402/2020
94402/2020
143999/2019
143999/2019
143999/2019
143999/2019
143999/2019
143999/2019
143999/2019
143999/2019

55570/2020
55570/2020

86281/2019
55871/2018
84032/2019
84032/2019
67161/2017
67161/2017
67161/2017
67161/2017
67161/2017
175450/2019
62888/2020
4682/2020
123816/2019
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MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA
MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
MOBILIARE ASSENTO CORPORATIVOS
EIRELI
MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP.
ONDONTO MÉDICOS HOSPITALARES
NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI
NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI
NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI
NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI
NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI
NDS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
NDS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
NETDIGTI TELECOMUNICAÇÕES LTDA
NOROESTE COMERCIAL DE
SUPRIMENTOS LTDA
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA
PORTAL LTDA
PORTAL LTDA
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
PRDIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA
PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOC. EMPRESARIAL LTDA
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
SORRI-BAURU
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS
LTDA
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS
LTDA
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS
LTDA
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS
LTDA
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS
LTDA
T.C.M. COMÉRCIO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI
TRANSURB-ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
TRANSP. COLET. URBANO PASSAGEIRO
BAURU
TRANSURB-ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
TRANSP. COLET. URBANO PASSAGEIRO
BAURU
TRANSURB-ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
TRANSP. COLET. URBANO PASSAGEIRO
BAURU
ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI
ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI
ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA
VETTS ATACADO VETERINÁRIO LTDA
VILMA TERESINHA CHESSA ME
XULABEIKA MUDAS FRUTÍFERAS E
ORNAMENTAIS LTDA

3136
6385
3138
6387
12591
12601
12617
12666
12665

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

925,00
200,00
4.152,50
1.500,00
122,50
162,30
1.659,33
86.900,00
18.207,65

250

R$

13.608,00

1671

R$

14.669,68

3087
3096
3097
3108
3115

R$
R$
R$
R$
R$

574,06
712,48
2.003,15
2.003,67
2.005,00

345930

R$

90,00

345714

R$

20.587,50

114159

R$

1.143,75

3345

R$

10.032,00

2563

R$

1.310,00

124780
124815
770773
12025
11550

R$
R$
R$
R$
R$

18.477,00
58.099,90
36.000,00
21.003,36
6.576,00

52.589.296

R$

2.980.831,49

158203

R$

25.215,79

143

R$

5.374,14

9468

R$

1.632,00

9679

R$

1.050,00

9885

R$

10.078,36

9884

R$

3.056,57

9161

R$

3.180,24

36467

R$

2.310,72

102972

R$

520,80

103175

R$

864,40

94-216

R$

3.809,40

94-217

R$

210,00

198.486-3971

R$

74.096,28

1356
1357
819719
960728
855341
912315
912316

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

25.005,59
31.667,07
9.163,04
9.186,62
2.454,64
1.318,24
1.258,73

135541

R$

2.235,60

4754
4606

R$
R$

313,10
16.030,38

2784

R$

6.033,30

EVERSON DEMARCHI
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EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.066/20 - PROCESSO Nº 77.425/20 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
- CONTRATADA: MIGUEZ QUEIROZ SOLUÇÕES TECNOLOLÓGICAS LTDA - OBJETO: A
CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo
nº 77.425/20, a prestar ao CONTRATANTE, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÕES, melhor
descritos nos Anexos I e III do Edital nº 328/20, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao
Processo Administrativo. - PRAZO: 12 MESES – VALOR: R$ 8.500,00 – MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 257/20 - PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 18/11/20.

Secretaria do Meio Ambiente

Airton Iosimo Martinez
Secretário

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

(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).
RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO DE ADOÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES
Processo nº 19003/2006
Interessada: Rádio Jornal Cidade Bauru Ltda 96 FM (Empresa Projeto Cidade - Promoções e Eventos
Ltda).
Local: Parte da Praça Portugal localizada entre as Ruas Rubens Pagani, Rio Branco, Vivaldo Guimarães
e Gustavo Maciel.

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

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

ARBORIZAÇÃO URBANA

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem por meio deste comunicar e
solicitar aos munícipes abaixo relacionados 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.

ATENÇÃO
*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e
documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário
Oficial.
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do deferimento
no Diário Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir
da supressão, para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)” (Art. Alterado pela Lei nº
4714/01)
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.
As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.
pdf
INFRAÇÕES
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99
“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem:
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio;
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore;
IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e
replantio;
V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até
1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei;
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”
ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA
Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii),
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pausanto (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-devaca (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

COMUNICADOS

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
NOME
MARIA JOSÉ DA
SILVA E CASTRO
JOSÉ LORCA
MILTON ARIEL
TOCCHETTO
APARECIDO
GOUVEIA

ENDEREÇO
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua
Humberto de Campos, nº 2-38 – Parque Alto
Sumaré
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Triagem,
nº 4-38 – Vila Nova Santa Luzia
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Alameda
Joaquim Madureira, nº 3-29 – Parque São Geraldo
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Pericles
Calvino Libero Mainardi, nº 2-15 – Residencial
Parque Colina Verde

ESPÓLIO DE
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua
FERNANDO
Tamandaré, nº 33-15 – Vila Nipônica
BARRAVIEIRA
JOSÉ DE CAMPOS
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Araujo
LEAL
Leite, nº 25-10 – Vila Santa Tereza
ESPÓLIO DE MARIA
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Antonio
LUCIA MARTINS
Martins, nº 1-9 – Jardim Eldorado
RORIZ
CLAUDIA GARCIA DE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Benjamin
BARROS
Constant, nº 4-29 – Vila Silva Pinto

PROCESSO
115194/2020
67139/2020
115772/2020
34395/2020
34189/2020
103885/2020
52936/2020
34292/2020

Segue abaixo os processos que foram analisados pela Junta de Impugnação Fiscal em sua centésima
segunda reunião realizada no dia 08/12/2020, conforme lei 4362/99, onde ficou decidido pelo
DEFERIMENTO dos recursos apresentados:
PROCESSO
RECURSO
110787/2020
98562/2020
97871/2020
99680/2020
115427/2020
106832/2020
137435/2020
108141/2020
129611/2020
121963/2020

INTERESSADO
Evando Antonio da Silva
Estoril Bauru Administração e Participações
Ltda
Wagner Schwerdtfeger
Benedita Pereira
Sueli de Fatima Vais Vart Marcusso
Marcia Regina Ferrari de Souza
Carlos Henrique Cavallini
Edgard Franco Moraes Junior
João Matheus
Angelo Colombo

AUTO DE
INFRAÇÃO
0105-B
0090-B
0083-B
0063-B
0061-B
0088-B
0126-B
0026-B
0124-B
0096-B

Segue abaixo os processos que foram analisados pela Junta de Impugnação Fiscal em sua centésima
segunda reunião realizada no dia 08/12/2020, conforme lei 4362/99, onde ficou decidido pelo
INDEFERIMENTO dos recursos apresentados:
PROCESSO
RECURSO
92329/2020
99075/2020
93926/2020
122210/2020
110842/2020
99661/2020
116061/2020
116046/2020

INTERESSADO
Djaseg Bauru Corretora de Seguros Ltda
Paulo Cesar Trovijo
Julia Nannetti de Almeida
Daniel Palmiero Martins
Mara Regina Lindolfo Teodoro
Gislaine Cristina Rodrigues Soares
Abimael Pires Correia
Maria Ines Prates Correia

AUTO DE
INFRAÇÃO
0079-B
0094-B
0092-B
0034-B
0097-B
0027-B
0115-B
0116-B

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020
CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para sugestões públicas
através do e-mail parcelamentosolo_ddn@bauru.sp.gov.br e consultas no site: https://drive.google.com/
file/d/1oqdhFYPQl9Akh_LOY_gTq81lR2xYWqXT/view?usp=sharing e https://drive.google.com/file/d/
1kCawnMI9MvMHHqbhKQmtCjWOzdRVckR4/view?usp=sharing até o dia 24 de dezembro de 2020.

Processo: 115820/2020 – Auto de Infração Ambiental nº 0122-B
Interessado: Oldrich Melounek
Processo: 39840/2020 – Auto de Infração Ambiental nº 0047-B
Interessado: José Elias Galvão
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: 126161/2020
INTERESSADA: Universidade de São Paulo – USP Bauru
ENDEREÇO: Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, nº 9-75 - Vila Nova Cidade Universitária
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada na lateral do imóvel, na rua Albino Tâmbara
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
PROCESSO: 129563/2020
INTERESSADO: José Carlos Gonçalves
ENDEREÇO: Cemitério do Jardim Redentor – Rua 10, Quadra 03, nº 23792, Posição Esquerda-29
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Aroeira Pimenteira
SUBSTITUIR POR: Por tratar-se de árvore localizada no Cemitério deverá compensar com a doação de 03
(três) mudas nativas no Viveiro Municipal.

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.881/20 - PROCESSO Nº 38.591/19 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EMPRESA SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS
EIRELI - OBJETO: Considerando o pedido formulado pela CONTRATADA, bem como as diligências
promovidas pelo CONTRATANTE, conforme fls. 372/385 dos autos do Processo Administrativo nº
38.591/19, as partes resolvem alterar a marca e o modelo do item “1” do quadro constante na Cláusula
Primeira, item 1.1 do contrato original, o qual passa a ter a seguinte redação:
“1.2. ...
LOTE 1 – DISCO RÍGIDO – EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM UNID. QTD

1

Unid.

04

DESCRIÇÃO

MARCA/
MODELO

Disco rígido tipo portátil
-Padrão de Comunicação
USB 3.0 ou superior -Tipo
HD Externo portátil tamanho
2,5” - Padrão de alimentação
USB - Capacidade mínima
de armazenamento de 2 TB
- Compatível com Windows
(2000/XP/Vista/7,8.1 e
WESTERN
Windows 10) - Possuir Garantia
DIGITAL
de no mínimo 12 meses - Deve
WDBU6Y0020BBK
vir acompanhado de cabo de
comunicação/alimentação,
manuais e software de
instalação se possuir - H D
Externo deve ser original de
fábrica e não serão aceitos
equipamentos montados em
cases (gavetas) genéricos,
encontrados no mercado.

2
...
...
- ASSINATURA: 25/11/20.

...
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...

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL
R$
R$

447,69

1.790,76

...

...

Secretaria de Planejamento

Letícia Rocco Kirchner
Secretária

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIRTUAL
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, §1º da Lei n.º
6626 de 18 de fevereiro de 2015 e no Decreto n.º 14.737 de 23 de abril de 2020, vem tornar público:
A CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA. convida a comunidade em Geral,
Membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais
Autoridades Municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança
para APROVAÇÃO DE PROJETO DE HOSPITAL a ser implantado, na Rua Victor Curvello de Ávila
Santos, s/n, Parque Água Comprida, Bauru/SP, esquina com Avenida Jorge Zaiden, s/n, Parque Água
Comprida, Bauru/SP. O empreendimento em questão trata-se de uma unidade de atendimento médico
hospitalar que oferecerá assistência médica hospitalar 24 (vinte e quatro) horas por dia, com atendimento
aos casos de urgência/emergência de baixa e média complexidade, e realização de exames de tomografia,
raio-x e internação adulta e pediátrica. Em sua capacidade máxima de operação o hospital disponibilizará
um total de 69 (sessenta e nove) leitos distribuídos em leitos de observação e enfermarias.
A audiência ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2020, a partir das 19:00 horas, por meio da plataforma
https://meet.jit.si/, através do link: https://meet.jit.si/AudienciaPublica

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIRTUAL
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, §1º da Lei 6626
de 18 de fevereiro de 2015 e no decreto 14.737 de 23 de abril de 2020, vem tornar público:
A REGIONAL VITTA BAURU DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, convida a
comunidade em Geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de
Bauru e demais Autoridades Municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto
de Vizinhança do empreendimento Vista Água Comprida, localizado na Rua Victor Curvelo de Ávila
Santos, s/n, Parque Água Comprida, Bauru/SP.
A audiência ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2021 a partir das 18 horas, por meio do Youtube, através do
link: https://youtu.be/S9k-d5R02hA
O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para sugestões
públicas através do e-mail parcelamentosolo_ddn@bauru.sp.gov.br e consultas no site https://issuu.com/
vittaresidencialbauru/docs/eiv-rit_-_art_-_projeto até o dia 13 de janeiro de 2021.

Secretaria de Saúde

Sérgio Henrique Antonio
Secretário

PORTARIA GS Nº 193/2020
Institui e regulamenta o PROGRAMA DE INSERÇÃO GRATUÍTA DE CONTRACEPTIVOS,
REVERSÍVEIS, DE LONGA DURAÇÃO PARA ADOLESCENTES E MULHERES EM SITUAÇÕES
DE VULNERABILIDADE, do Sistema Único de Saúde do Município de Bauru.
O Secretário Municipal de Saúde, Sergio Henrique Antônio, nomeado através do DECRETO Nº 14.669,
DE 21 DE MARÇO DE 2.020, no uso das atribuições e:
Considerando que Anticoncepção é a prevenção da gravidez, por meio da impossibilidade da fertilização.
Considerando que a garantia de acesso a métodos anticoncepcionais é fundamental para assegurar o bemestar e a autonomia das mulheres.
Considerando que quando a gravidez ocorre na adolescência, observa-se maior risco de morbimortalidade
materna e infantil, nascimentos prematuros e de recém-nascidos com baixo peso.
Considerando que quando indesejada, a gravidez pode desestruturar a vida das adolescentes em um período
determinante na formação para a idade adulta, com reflexos na saúde física e mental da criança
Considerando que o direito ao planejamento familiar é garantido constitucionalmente e regulamentado pela
Lei 9.263/96. Dentre as ações de competência do SUS, está o fornecimento de métodos anticoncepcionais.
Considerando a necessidade da SMS instituir um programa de inserção gratuita de contraceptivos,
reversíveis, de longa duração para adolescentes e mulheres em situações de vulnerabilidade, RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído e regulamentado O PROGRAMA DE INSERÇÃO GRATUÍTA DE
CONTRACEPTIVOS, REVERSÍVEIS, DE LONGA DURAÇÃO PARA ADOLESCENTES E
MULHERES EM SITUAÇÕES DE
VULNERABILIDADE, com o objetivo de dar acesso, gratuito, a métodos contraceptivos reversíveis de
longa duração de etonogestrel e Sistema Intrauterino com Levonorgestrel, as usuárias do Sistema Único de
Saúde do Município de Bauru.
Parágrafo único. O PROGRAMA DE INSERÇÃO GRATUÍTA DE CONTRACEPTIVOS,
REVERESÍVEIS, DE LONGA DURAÇÃO PARA ADOLESCENTES E MULHERES EM SITUAÇÕES
DE VULNERABILIDADE, destina-se exclusivamente as moradoras do município de Bauru, cadastradas e
em acompanhamento em uma das Unidades de Saúde da rede municipal.
Art. 2º São consideradas adolescentes mulheres com idades compreendidas entre 14 anos e 18 anos, 11
meses e vinte e nove dias e mulheres em situação de vulnerabilidade aquelas que enquadrarem num dos
seguintes critérios:
1)
Mulheres em risco social (em situação de rua e dependente de drogas ilícitas.
2)
Mulheres com distúrbios psiquiátricos grave e deficientes mentais.
3)
Mulheres soropositivas para o HIV.
Parágrafo único: fica eleito a Casa da Mulher como a unidade responsável pela inserção gratuita dos
métodos contraceptivos, reversíveis, de longa duração reversíveis.
I)
DO ENCAMINHAMENTO:
Art. 3°. Estará apta a ser encaminhada para a avaliação e inclusão no programa de inserção gratuita de
contraceptivos, reversíveis, de longa duração para adolescentes e mulheres em situações de vulnerabilidade,
toda mulher que obedecer aos critérios estabelecidos nos art. 1° e 2° desta portaria.
Parágrafo único: As mulheres elencadas no art. 2º desta portaria, nos subitens 1,2 e 3 serão contempladas,
somente, com o direito de inserção do implante subcutâneo de etonogestrel. Já as mulheres consideradas
adolescentes, neste mesmo artigo, serão contempladas, somente, com Sistema Intrauterino com
Levonorgestrel.
II)
DOS CRITÉRIOS DE ELIGIBILIDADE
Art. 4º São requisitos imprescindíveis para o cadastramento no Programa:
I - Atender ao disposto nos artigos 2° e 3º desta Portaria;
II- Ter comprovadamente residência e domicílio no Município de Bauru;
III - Estar cadastrada nas Unidades de Saúde do Município de Bauru
IV - Estar em acompanhamento, pelo médico ginecologista, da Unidade de Saúde do Município na qual
está cadastrada;
III)
DO FLUXO
Art. 5°. O fluxo para o encaminhamento das mulheres em acompanhamento nas unidades de saúde do
município, ao referido programa, será estabelecido pelo Médico ginecologista Coordenador da Casa da
Mulher.
IV)
DA DISPENSAÇÃO
Art. 6° É condicionalidade para autorização da liberação dos contraceptivos, reversíveis, de longa duração,
pela Divisão de Assistência Farmacêutica (DAF), que a usuária esteja cadastrada junto ao sistema
informatizado da rede de Saúde municipal e esteja em seguimento médico ginecológico nas unidades de
saúde municipal ou na Casa da Mulher, do município de Bauru.
Art. 7º Somente o profissional médico Ginecologista, da Casa da Mulher, poderá solicitar, a DAF, os
contraceptivos, reversíveis, de longa duração, o qual deverá ser realizado em receituário médico gerado no
sistema informatizado ou, na ausência deste, em receituário devidamente preenchido, ambos carimbados
(carimbo profissional e da unidade) e assinados pelo profissional médico.
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V)
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 8°. Os critérios de elegibilidade poderão ser alterados conforme avaliação permanente e disponibilidade
dos contraceptivos, previsão orçamentária e financeira para sua aquisição.
Art. 9°. O Poder Executivo poderá firmar convênio com outros Entes (estaduais e federais), além de
empresas privadas com finalidade de custear e operacionalizar o programa de que trata a presente Portaria.
Art. 10º. A execução do PROGRAMA, de que trata esta Portaria ocorrerá de acordo com a disponibilidade
dos contraceptivos, a dotação orçamentária e financeira para aquisição e a disponibilidade de equipe.
Art. 11. As despesas decorrentes da execução da presente Portaria correrão por conta dos recursos próprios
orçamentários da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão possuir dotação orçamentária própria e
suplementada, se necessário, de acordo com as legislações, planejamentos e programações orçamentários
vigentes.
Parágrafo único: Será obrigatória a assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido por toda
mulher que estiver apta e de acordo com a inserção dos contraceptivos, reversíveis, de longa duração
(Anexo 1).
Art. 12. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1:
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA INSERÇÃO DO CONTRACEPTIVO,
REVERSÍVEL, DE LONGA DURAÇÃO.
Confirmo que expliquei à paciente e/ou seu responsável lega, abaixo indicada, de forma adequada e
inteligível, os procedimentos necessários ao ato referido neste documento. Respondi a todas as questões
que me foram colocadas e assegurei-me de que houve um período de reflexão suficiente para a tomada
da decisão. Também garanti que, em caso de recusa, não serão adotados quaisquer procedimentos
discriminatórios no contexto da sua assistência nesta unidade de saúde. O Contraceptivo e seu implante é
totalmente gratuito, sem qualquer ônus à beneficiária, sendo fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde
por meio da área técnica da Saúde da Mulher.
Nome legível do médico/médica:
Data: ….../....../….......
Assinatura:
.................................................................... Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento.
Não hesite em solicitar mais informações se não estiver completamente esclarecida. Verifique se todas as
informações estão corretas. Se tudo estiver conforme, então assine este documento. “Declaro que concordo
com a inserção do contraceptivo, reversível, de longa duração. Conforme me foi explicado pelo profissional
de saúde que assina este documento, tendo podido fazer todas as perguntas sobre o assunto. Assim, autorizo
a realização do ato indicado nas condições em que me foram explicadas e constam deste documento”.
Nome:
Local:
Data: ….../....../…......
Assinatura:
* Em caso de incapacidade, assina este documento, o representante legal da paciente.
Dr. Sérgio Henrique Antonio
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU.
Tendo em vista que existe a necessidade de regularização Secretaria Municipal de Saúde como
estabelecimento de Saúde perante os órgãos regulamentadores competentes, que a instituição da Comissão
de Ética faz parte desta adequada regulamentação para que os serviços médicos funcionem em conformidade
com o CRM, está aberto o Edital para inscrição de Chapas para a Candidatura à Comissão de Ética Médica
da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.
Pelo presente edital ficam os médicos do corpo clínico da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru
convocados a comparecerem no período de 14/01/2021 à 21/01/2021 a fim de proceder a votação de forma
direta para a Eleição da Comissão de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.
Os interessados a candidatarem-se para a referida Comissão deverão apresentar inscrição das chapas junto
à Comissão Eleitoral até às 17:00 do dia 30/12/2020.
- Da candidatura:
-Segundo a resolução CFM Nº 2.152/2016, a eleição se dará por chapas.
-Poderão candidatar-se e votar qualquer médico que faça parte do corpo clínico e quadros de serviço desta
instituição.
-Estão impedidos de candidatar-se: Diretor Clínico, Diretos Técnico e /ou Responsável Técnico, Diretor
Administrativo, Membros da Comissão Eleitoral, Membros com cargos diretivos, médicos apenados
eticamente nos últimos 8(oito) anos com decisão transitada em julgado no âmbito administrativo (Processo
ético-profissional), ou que estejam afastados cautelarmente pelo CREMESP.
-O candidato deverá estar quite com as suas obrigações junto ao CREMESP.
. Das Inscrições:
-As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Urgência e Unidades
de Pronto Atendimento, com a Sr. Rodrigo, de segunda à sexta feira, ou diretamente com a Dra Alana
Trabulsi Burgo ou com o Dr.Paulo Roque Carolotto no Departamento de Unidades Ambulatoriais, desde a
publicação deste edital até as 17:00 do dia 30/12/2020, através de impresso próprio a ser retirado na referida
secretaria.
-Documento necessário para a inscrição: Cópia xerox do CRM.
-Da votação:
- Será considerado período eleitoral desde as 07:00 horas do dia 14/01/2021 até 19:00 horas do dia
21/01/2021, de modo a contemplar a maioria dos horários de trabalho dos servidores votantes.
- A votação é obrigatória, passível de justificativa por escrito na ausência do candidato.
- Haverá urnas de votação disponíveis durante todo o período eleitoral nos seguintes locais: UPA Mary
Dota, Pronto Socorro Municipal Central, UPA Bela Vista, UBS Geisel, UBS Bela Vista, UBS Mary Dota,
UBS Falcão, Casa da Mulher, PROMAI, CRMI, CAPS AD, CAPS Girassol,bem como listas de presença
que deverão ser assinadas.
-As urnas lacradas ficarão aos cuidados da chefia mais outro membro escolhido e nomeado por esta chefia
em cada local de votação.
- O servidor que estiver em mais de um posto de trabalho deverá votar uma só vez e comunicar verbalmente
a sua ausência à chefia no local em que não votar.
- Durante o período da manhã do dia 22/01/2020 serão encaminhadas pelo transporte da prefeitura as urnas
lacradas até o DUUPA.
- A chegada e inviolabilidade das urnas será supervisionada pela Comissão Eleitoral.
-A Apuração será no dia 22/01/2020, após as 14:00, no DUUPA, feita pela Comissão Eleitoral e aberta a
quem interessar.
Após apuração será feita imediata comunicação para homologação pelo CREMESP local.
As novas eleições ocorrerão a cada dois anos em anos sendo cada gestão com validade de 24 meses.
Comissão eleitoral:
Dra. Alana Trabulsi Burgo.
Dr. Paulo Roque Carolotto.
Bauru, 14/12/2020.

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

PORTARIA SMS Nº 192/2020
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Sérgio Henrique Antonio, no uso das suas atribuições legais, em
especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009, considerando:
1A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 60 incluiu na redação do § 3, do artigo 31 da Lei
3.373 de 29 de julho de 1.991, que trata do pagamento do adicional de sobre aviso, os setores que prestam
atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde,
2E que os servidores deverão ser designados através de portaria do Secretário Municipal de
Saúde,
Resolve:
Designar os servidores abaixo relacionados para atuar em plantão de sobre aviso.
Mat
35.387

Nome
Flávia Karen de Oliveira Venâncio
Bauru, 14 de dezembro de 2020.
DR. SÉRGIO HENRIQUE ANTONIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PUBLICAÇÃO DE: 16/12/2020 a 17/12/2020.

PROCESSO
137086/2020

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
INTERESSADO
BARRACÃO SUPERMERCADO LTDA

Nº./SÉRIE
11610/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
102698/2020
CARLOS BLEY NETO ME
5981/F-1
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
33971/2020
V. S. SILVA – MAGAZINE
5648/F-1
129745/2020

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

7504/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
DIAS Nº./SÉRIE
184767/2019

TATIANA DANIELA URBANO NAKADAKARI AÇAÍ

90

000869/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
109346/2020
JAD ZOGHEIB E CIA LTDA
5656/F-1
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
116639/2020

MICHEL FRANCH BARBOSA KOENIGKAN 25974531892

0625/F-1

103283/2020

ASSOCIAÇÃO DAS AUTO E MOTO ESCOLAS E CENTRO DE
FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE BAURU

0623/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE
PUBLICAÇÃO DE: 15/12/2020 a 16/12/2020

PROCESSO
147806/2020

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
INTERESSADO
DIAS ENTREGADORA LTDA.

Nº./SÉRIE
14243/C-1

146784/2020

EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

14173/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
123918/2020
MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA. - EPP
000517/F-1
123893/2020

MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA. - EPP

000516/F-1

123898/2020

MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA. - EPP

000515/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
MVT CAMPINAS – COMERCIO, LOGISTICA E SOLUÇÕES EM
106162/2020
1510/E-1
TRANSPORTES EIRELI
106158/2020

MVT CAMPINAS – COMERCIO, LOGISTICA E SOLUÇÕES EM
TRANSPORTES EIRELI

1511/E-1
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REQUERENTE
CPF
CRF/SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
36670/2007
GUERRA & GUERRA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA
LTDA.
STEPHANIE MARQUES STRANDMAN
389.677.788-21
48871

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
11327/2007
DROGARIA VILA SOUTO EIRELI
LUCIANA XAVIER DA SILVA
281.154.468-23
94855

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
15261/1999
DROGARIA BIOSERVE LTDA.
FABIO BRANDINI QUINTEIRO
170.446.398-01
28300

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
15270/1999
COMERCIAL BIOFARMA LTDA.
LUCIANA ALVES AR AUJO DE SOUZA
170.423.718-10
82364

PROCESSO
INTERESSADO

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
44268/2014
EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
DANIEL CHIARA CHAVES
338.359.138-75
48718

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
44268/2014
EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
VANESSA RENATA DIAS
097.669.896-05
93878

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
44268/2014
EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
DANIEL CHIARA CHAVES
338.359.138-75
48718

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
44268/2014
EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
ANTONIO CARLOS DE HOLANDA
370.087.098-11
95012

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
15270/1999
COMERCIAL BIOFARMA LTDA.
BRUNA CRISTINA FURLAN
229.476.668-79
82127

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
15261/1999
DROGARIA BIOSERVE LTDA.
TAISE MENEZES DOS SANTOS
215.534.608-55
49751

PROCESSO
INTERESSADO

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
56738/2020
RAIA DROGASIL S/A
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REQUERENTE
CPF
CRF/SP

RENATO CESAR MINUTTI
311.767.248-60
48878

ERRATAS:
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 12/12/2020, PAG. 19
ONDE SE LÊ:

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
33361/2012
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
FLAVIO ROCHA DE OLIVEIRA
334.945.348-10
93086

LEIA-SE:

PROCESSO
INTERESSADO
REQUERENTE
CPF
CRF/SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
33361/2012
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
FLAVIA ROCHA DE OLIVEIRA
334.945.348-10
93086

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES.

INTERESSADO

N°/SÉRIE

143600/2020

ROBERTO CARLOS BRUGNOLLI

13493/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES.
115770/2020

INTERESSADO
WILSON APARECIDO DE OLIVEIRA

N°/SÉRIE
6059/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA:
PROCES.
111500/2020

INTERESSADO
GIAN CARLOS FERREIRA

N°/SÉRIE
6054/F-1

A Vigilância Sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes Processos de Licenças de Funcionamento.
Publicação de 01.08.2020 à 31.08.2020
Nº CEVS: 350600301-863-003274-1-7
DATA DE VALIDADE: 10/08/2021
Nº PROTOCOLO: 40085/2020 A
Data do Protocolo: 18/03/2020
RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUIZ PARILHA GARCIA JUNIOR
NOME FANTASIA: ANDERSON LUIZ PARILHA GARCIA JUNIOR
CNPJ / CPF: 27259635835
LOGRADOURO: AVENIDA GETULIO VARGAS 18-46 SALA 601 BAIRRO: PARQUE JARDIM
EUROPA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 028 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO I
Nº CEVS: 350600301-863-003275-1-4
DATA DE VALIDADE: 10/08/2021
Nº PROTOCOLO: 40085/2020 A
Data do Protocolo: 18/03/2020
RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUIZ PARILHA GARCIA JUNIOR
NOME FANTASIA: ANDERSON LUIZ PARILHA GARCIA JUNIOR
CNPJ / CPF: 27259635835
LOGRADOURO: AVENIDA GETULIO VARGAS 18-46 SALA 601 BAIRRO: PARQUE JARDIM
EUROPA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, K02420, DABI
ATLANTE/SPECTRO 70 X(ELETRONIC), 70 KVP/8MA
Nº CEVS: 350600301-872-000021-1-9
DATA DE VALIDADE: 10/08/2021
Nº PROTOCOLO: 1652/2020
Data do Protocolo: 26/01/2020
RAZÃO SOCIAL: CTA SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA: CTAMED
CNPJ / CPF: 32.175.503/0001-94
LOGRADOURO: RUA NATAL FORNAZARI NÚMERO: 5-33 TANGARAS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8720-4/99 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL
E À SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSÍQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E
DEPENDÊNCIA QUÍMICA E GRUPOS SIMILARES NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO
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Nº CEVS: 350600301-863-003368-1-5
DATA DE VALIDADE: 10/08/2021
Nº PROTOCOLO: 2171/2020 Data do Protocolo: 07/01/2020
RAZÃO SOCIAL: DARCY BERNARDI NETO
NOME FANTASIA: DARCY BERNARDI NETO
CNPJ / CPF: 28309415869
LOGRADOURO: RUA PRIMEIRO DE AGOSTO NÚMERO: 4-47 SALA 201-D
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 4111487014,
GNATUS/TIMEX-70, 70 KVP/9MA

Nº CEVS: 350600301-863-003757-1-3
DATA DE VALIDADE: 11/08/2021
Nº PROTOCOLO: 167698/2019 A
Data do Protocolo: 21/11/2019
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOME FANTASIA: CASA DA MULHER
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS NÚMERO: 27-28 VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITÁRIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO:
ESTABELECIMENTO DETALHE: 110 CLÍNICA / UNIDADE AMBULATÓRIO TIPO I

Nº CEVS: 350600301-863-003298-1-9
DATA DE VALIDADE: 10/08/2021
RAZÃO SOCIAL: DARCY BERNARDI NETO
NOME FANTASIA: DARCY BERNARDI NETO
CNPJ / CPF: 28309415869
LOGRADOURO: RUA PRIMEIRO DE AGOSTO NÚMERO: 4-47 SALA 201-D BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 028 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO I

Nº CEVS: 350600301-863-003992-1-3
DATA DE VALIDADE: 11/08/2021
Nº PROTOCOLO: 167698/2019 B
Data do Protocolo: 21/11/2019
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOME FANTASIA: CASA DA MULHER
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS NÚMERO: 27-28 Vila Nova Cidade Universitária
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO:
ESTABELECIMENTO DETALHE: 203 SERVIÇO DE MAMOGRAFIA

Nº CEVS: 350600301-863-000641-1-4
DATA DE VALIDADE: 10/08/2021
Nº PROTOCOLO: 26450/2020 A Data do Protocolo: 19/02/2020
RAZÃO SOCIAL: MARLENE ZUCCOLOTTO MORO
NOME FANTASIA: MARLENE ZUCCOLOTTO MORO
CNPJ / CPF: 21286180880
LOGRADOURO: TREZE DE MAIO NÚMERO: 15-9 Vila Noemy
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA
A CONSULTAS OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 151 ATIVIDADE DE
ACUPUNTURA
Nº CEVS: 350600301-863-001412-1-6
DATA DE VALIDADE: 10/08/2021
Nº PROTOCOLO: 11462/2020 Data do Protocolo: 24/01/2020
RAZÃO SOCIAL: ORTODONTIA ULSON LTDA
NOME FANTASIA: ORTODONTIA ULSON LTDA
CNPJ / CPF: 09.414.161/0001-04
LOGRADOURO: RUA HENRIQUE SAVI NÚMERO: 5-63 VILA NOVA CIDADE UNIVERSITÁRIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 028 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO I
Nº CEVS: 350600301-863-001413-1-3
DATA DE VALIDADE: 10/08/2021
Nº PROTOCOLO: 11462/2020 Data do Protocolo: 24/01/2020
RAZÃO SOCIAL: ORTODONTIA ULSON LTDA
NOME FANTASIA: ORTODONTIA ULSON LTDA
CNPJ / CPF: 09.414.161/0001-04
LOGRADOURO: RUA HENRIQUE SAVI NÚMERO: 5-63 VILA NOVA CIDADE UNIVERSITÁRIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 97 F7D 0989,
PRODENTAL/PRO 70, 70KVP/8MA
Nº CEVS: 350600301-863-001334-1-8
DATA DE VALIDADE: 10/08/2021
Nº PROTOCOLO: 147699/2019 Data do Protocolo: 14/10/2019
RAZÃO SOCIAL: EDGARD JOSÉ FRANCO MELLO JUNIOR
NOME FANTASIA: EDGARD JOSÉ FRANCO MELLO JUNIOR
CNPJ / CPF: 10209723866
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO NÚMERO: 13-83 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO:
ESTABELECIMENTO DETALHE: 106 CONSULTÓRIO ISOLADO
Nº CEVS: 350600301-863-003935-1-7
DATA DE VALIDADE: 11/08/2021
Nº PROTOCOLO: 167698/2019 Data do Protocolo: 21/11/2019
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOME FANTASIA: CASA DA MULHER
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS NÚMERO: 27-28 Vila Nova Cidade Universitária
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO:
ESTABELECIMENTO DETALHE: 111 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA - SADT
Nº CEVS: 350600301-863-003936-1-4
DATA DE VALIDADE: 11/08/2021
Nº PROTOCOLO: 167698/2019
Data do Protocolo: 21/11/2019
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOME FANTASIA: CASA DA MULHER
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS NÚMERO: 27-28 Vila Nova Cidade Universitária
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO:
EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA MAMÓGRAFO SEM ESTÉREOTAXIA , 19402980803,
LORAD - N - IV, 40KVP/100 MA

Nº CEVS: 350600301-863-003993-1-0
DATA DE VALIDADE: 11/08/2021
Nº PROTOCOLO: 167698/2019 C
Data do Protocolo: 21/11/2019
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOME FANTASIA: CASA DA MULHER
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS NÚMERO: 27-28 Vila Nova Cidade Universitária
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 028 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO I
Nº CEVS: 350600301-863-003668-1-1
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021 Nº PROTOCOLO:
83702/2020
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO ATIVIDADE ECONÔMICACNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE:
161 UNIDADE MÉDICO CIRÚRGICA DE CURTA PERMANÊNCIA - UNID. AMBUL. TIPO III
Nº CEVS: 350600301-863-003670-1-0
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021 Nº PROTOCOLO:
83702/2020
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO:
EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA TOMÓGRAFO MÉDICO, 63815, SIEMENS SOMATOM
PERSPECTIVE, 130 KV/400 MA
Nº CEVS: 350600301-863-003671-1-7
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021 Nº PROTOCOLO:
83702/2020
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO ATIVIDADE ECONÔMICACNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X
MÉDICO DE MAIS DE 500 MA, PAEAXY01001, PHILIPS DR COMPACT 2D, 150KV/800MA
Nº CEVS: 350600301-863-003672-1-4
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021 Nº PROTOCOLO:
83702/2020
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO:
EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA MAMÓGRAFO COM ESTÉREOTAXIA, 81002166162,
HOLOGIC INC /SELENIA DIMENSIONS SYSTEM, 40 KV/200 MA
Nº CEVS: 350600301-863-003673-1-1
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021 Nº PROTOCOLO:
83702/2020
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO:
EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA, 500425GA, GE/PRODIGY
ADVANCE, 76 KV/10MA
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Nº CEVS: 350600301-863-003906-1-5
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021 Nº PROTOCOLO:
83702/2020
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO:
EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO COM FLUOROSCOPIA, 4512, SIEMENS / SIREMOBIL
COMPACT L, 100 KVP / 200 MA
Nº CEVS: 350600301-863-003837-1-6
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021 Nº PROTOCOLO:
83702/2020
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO ATIVIDADE ECONÔMICACNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X
MÉDICO DE 100 MA A 500 MA, 1849, SIEMENS MULTIX B, 125KVP / 500 MA
Nº CEVS: 350600301-863-003648-1-9
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021 Nº PROTOCOLO:
83702/2020 A
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO:
ESTABELECIMENTO DETALHE: 071 SERVIÇO DE RADIOLOGIA MÉDICA
Nº CEVS: 350600301-863-003679-1-5
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021
Nº PROTOCOLO: 83702/2020 D
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO ATIVIDADE ECONÔMICACNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE:
139 POSTO DE COLETA LABORATORIAL
Nº CEVS: 350600301-863-003697-1-3
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021
Nº PROTOCOLO: 83702/2020 F
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO ATIVIDADE ECONÔMICACNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE:
082 SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Nº CEVS: 350600301-863-003698-1-0
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021
Nº PROTOCOLO: 83702/2020 G
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO:
ESTABELECIMENTO DETALHE: 074 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Nº CEVS: 350600301-863-003699-1-8
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021
Nº PROTOCOLO: 83702/2020 H
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO:
ESTABELECIMENTO DETALHE: 203 SERVIÇO DE MAMOGRAFIA
Nº CEVS: 350600301-863-003700-1-0
DATA DE VALIDADE: 13/08/2021
Nº PROTOCOLO: 83702/2020 I
Data do Protocolo: 24/07/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
NOME FANTASIA: CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED
CNPJ / CPF: 44.456.036/0007-45
LOGRADOURO: RUA AGENOR MEIRA NÚMERO: 12-34 CENTRO ATIVIDADE ECONÔMICACNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE:
111 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA - SADT
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Nº CEVS: 350600301-865-000607-1-2
DATA DE VALIDADE: 19/08/2021
Nº PROTOCOLO: 182383/2019
Data do Protocolo: 14/12/2019
RAZÃO SOCIAL: GLAUCIA REGINA DOS SANTOS
NOME FANTASIA: GLAUCIA REGINA DOS SANTOS
CNPJ / CPF: 09320331804
LOGRADOURO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS NÚMERO: 17-17 SALA 914 BAIRRO: VILA SANTO
ANTONIO BAURU ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA
E PSICANÁLISE OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 106 CONSULTÓRIO
ISOLADO
Nº CEVS: 350600301-851-001690-1-3
DATA DE VALIDADE: 20/08/2021
Nº PROTOCOLO: 95989/2019
Data do Protocolo: 25/06/2019
RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II
NOME FANTASIA: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II
CNPJ / CPF: 51.503.670/0001-61 LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE JORGE NASRALLA
NÚMERO: 1-68 COMPLEMENTO: BAIRRO: NUCLEO RESIDENCIAL BEIJA FLOR BAURU
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8511-2/00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO
Nº CEVS: 350600301-863-003267-1-2
DATA DE VALIDADE: 25/08/2021
Nº PROTOCOLO: 86899/2020
Data do Protocolo: 03/08/2020
RAZÃO SOCIAL: MARCIA JULIANI VILELA SILVA
NOME FANTASIA: MARCIA JULIANI VILELA SILVA
CNPJ / CPF: 22295873827
LOGRADOURO: AVENIDA RODRIGUES ALVES NÚMERO: 8-04 SALA 104 BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 028 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO I
Nº CEVS: 350600301-863-003994-1-8
DATA DE VALIDADE: 25/08/2021
Nº PROTOCOLO: 86899/2020 A
Data do Protocolo: 03/08/2020
RAZÃO SOCIAL: MARCIA JULIANI VILELA SILVA
NOME FANTASIA: MARCIA JULIANI VILELA SILVA
CNPJ / CPF: 22295873827
LOGRADOURO: AVENIDA RODRIGUES ALVES NÚMERO: 8-04 SALA 104 BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 4372636001,
GNATUS TIMEX 70 C, 70 KVP / 7 MA
Nº CEVS: 350600301-863-003991-1-6
DATA DE VALIDADE: 03/09/2021
Nº PROTOCOLO: 85351/2020
Data do Protocolo: 29/07/2020
RAZÃO SOCIAL: MATSUNAGA, MATSUNAGA & XAVIER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.
NOME FANTASIA: ODONTO COMPANY
CNPJ / CPF: 33.492.396/0001-90
LOGRADOURO: RUA TENENTE DECIO DA COSTA VALLE NÚMERO: 1-5 NUCLEO
HABITACIONAL MARY DOTA MUNICÍPIO: BAURU ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 86305/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE:
020 CLÍNICA ODONTOLÓGICA TIPO I
Responsável(is) assume(m) cumprir a legislação a vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades e ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE
INTERESSE A SAÚDE
PUBLICAÇÃO DE: 15/12/2020 a 16/12/2020
ERRATAS:
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 10/12/2020, pág 29
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
95992/2020
MARIA JULIA GRANJEIRO FERNANDES DOS SANTOS
3951/F-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
MULTA:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
95992/2020
MARIA JULIA GRANJEIRO FERNANDES DOS SANTOS
3952/F-1

EXTRATOS
Republicado por ter saído com incorreções
CONTRATO Nº 10.102/20 - PROCESSO Nº 139.801/20 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
- CONTRATADA: COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA - OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE KIT CATETER MONO E DUPLO
LÚMEN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta
final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição - PRAZO: 180 DIAS – VALOR:
R$ 4.875,00 – MODALIDADE: Dispensa de Licitação n° 72/20, em conformidade com o artigo 4º da Lei
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2.020- ASSINATURA: 10/12/20, parágrafo único da Lei Federal
nº 8.666/93.
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CONTRATO Nº 10.103/20 - PROCESSO Nº 139.801/20 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
BAURU - CONTRATADA: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA EPP - OBJETO: O objeto do presente
contrato é a AQUISIÇÃO DE KIT CATETER MONO E DUPLO LÚMEN, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição - PRAZO: 180 DIAS – VALOR: R$ 1.056,00 – MODALIDADE: Dispensa
de Licitação n° 72/20, em conformidade com o artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2.020 - ASSINATURA: 10/12/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais
AVISOS
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 481/2020 – Processo nº 96.065/2020
- Modalidade: Pregão Eletrônico nº 418/2020 - MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA
PARTICIPAÇÃO – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE
700.000 (SETECENTOS MIL) BILHETES (CARDS) PARA ENTRADA NO ZOOLOGICO
MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE PLACAS INDICATIVAS E, EM REGIME
DE LOCAÇÃO, DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CATRACAS DE ACESSO DOS
VISITANTES, EQUIPAMENTOS E CATRACAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO, BEM COMO INSTALAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO
I DO EDITAL – Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Data do Recebimento das
propostas: até às 14h do dia 05/01/2021. Abertura da Sessão: 05/01/2021 às 14h. Informações e edital
na Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º
andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14)
3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou através do
site www.bec.sp.gov.br, - Oferta de Compra: 820900801002020OC00503 onde se realizará a sessão de
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 16/12/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 574/2020 - PROCESSO Nº 43.142/2020 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA –
Interessada: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, cujas especificações estão indicadas no anexo I do
Processo Administrativo nº 43.142/2020, mediante emissão de Notas de Empenho e Contrato, conforme
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 – HIPOCLORITOS
Item Un.

Qtd
Estim.
Anual.

Especificações Mínimas

Marca

Valor
Un.
R$

Embalagens de 10Kg de HIPOCLORITO DE CÁLCIO
GRANULADO para uso em piscina. Deverá conter na
EMBALAGEM do produto ou em FICHA TÉCNICA oficial
50
1 Un.
do fabricante do produto, as seguintes informações: 65% de Domclor 163,20
cloro ativo ou hipoclorito de cálcio. NA EMBALAGEM,
DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO
À ANVISA.
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 345/2020 – ASSINATURA:
01/12/2020 – VALIDADE: 30/11/2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 588/2020 - PROCESSO Nº 71.256/2020 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP –
Interessada: Secretaria da Administração, Secretaria da Educação, Gabinete do Prefeito, Secretaria dos
Negócios Jurídicos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria do
Desenvolvimento Econômico, Secretaria do Bem Estar Social, Secretaria das Administrações Regionais,
Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Esportes, cujas especificações
estão indicadas no Anexo I do Processo Administrativo nº 71.256/2020, mediante emissão de Notas de
Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços
abaixo consignados:
LOTE 01 - CD-R, CD-RW E DVD’S - COTA EXCLUSIVA.
ITEM UN QTD

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO

CD-R, DISCO VIRGEM P/ GRAVAÇÃO, 700 MB, 80
UN 2.200
1
MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 48X,
LACRADO COM CX. (EMBALAGEM COM 100 UND.).
CD-RW, DISCO VIRGEM, REGRAVÁVEL, 700 MB, 80
UN 575 MI., VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 12X. LACRADO
2
COM CX. (EMBALAGEM COM 25 UND.)
DVD-R Gravável 8.5 GB.
Mídia DVD-R tipo gravavel, com espaço de 8.5 GB ou no
UN 950
3
mínimo 240 minutos.
Velocidade de gravação de no mínimo de 1 a 8 X.
DVD-R Gravável 4,7 GB.
Mídia DVD-R tipo gravavel, com espaço de 4,7 GB ou no
UN 100
4
mínimo 120 minutos.
Velocidade de gravação de no mínimo de 1 a 8 X.
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 323/2020
07/12/2020 – VALIDADE: 06/12/2021.

MARCA/ Preço
MODELO Uni.
ELGIN

R$
0,75

ELGIN

R$
2,70

ELGIN

R$
2,70

ELGIN

R$
0,92

– ASSINATURA:

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 433/2020 Processo n.º 51.362/2020 – Modalidade: Concorrência Pública nº 017/2020 - Regime de Empreitada Por
Preço Global - Tipo Menor Preço Global por Lote – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE 12.600,28 M²
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 3.715,71 M² DE PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO BINDER,
1.853,23 METROS DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, 2.229,00 M² DE CALÇADAS
E INSTALAÇÃO DE 816 METROS DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL NA AVENIDA PEDRO DE TOLEDO EM BAURU, COM O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM
E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
PERTENCENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO
REGIONAL – SUBSECRETARIA DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS – CONTRATO DE REPASSE Nº 356/2020 - Interessado: Secretaria Municipal
de Obras. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data para processamento da
concorrência prevista para o dia: 11/01/2021 às 09hs. FOI PRORROGADO, em virtude do pedido de
esclarecimento e houve alteração na planilha orçamentaria e cronograma. Ficando a nova da Data do
Recebimento dos envelopes e sessão da concorrência para o dia: 22/01/2021 às 09h, na sala de reunião
da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. Informações e edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h às 12h e
das 13h às 17h e fones (14)3235-1337 ou (14)3235-1113, ou através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br.
Bauru, 16/12/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 432/2020 –
Processo nº 55.897/2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 290/2020 – Do Tipo Menor Preço por
Lote – AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS
ELÉTRICOS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessado: Diversas Secretarias. O
presente certame foi suspenso em virtude da existência de pedidos de esclarecimentos / questionamentos
técnicos encaminhados pelos proponentes interessados acerca das especificações mínimas dos materiais a
serem adquiridos.
Bauru, 16/12/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 86.835/2020
– Modalidade: Inexigibilidade de Licitação prevista no art. 25, inc. I da Lei Federal nº 8.666/93Interessada: Secretarias do Meio Ambiente, Planejamento, Agricultura e Saúde – Objeto: AQUISIÇÃO
DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES QUE REALIZAM
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO. - PROPONENTE: TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - Valor total R$ 118.944,00
- Ratificação: 14/12/2020, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 16/12/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 478/2020 – Processo nº 43.128/2020
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 411/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA
PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS
MATERIAIS, SENDO: VERGALHÕES CA 50 E CA 60; FERRO REDONDO; FERRO CHATO;
CANTONEIRAS; FERRO TIPO “T” E TUBOS DE AÇO, PELO SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS - Interessados: Secretarias Municipais, DAE e Corpo de Bombeiros. Notificamos aos
interessados no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação, pois, o certame
resultou DESERTO para os lotes 01 e 02 e FRACASSADO para o lote 03.
Bauru, 16/12/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO – Edital nº 146/2020 - Processo n.º 4.574/2020 – Modalidade:
Concorrência Pública nº 07/2020 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DE 17,00 X 32,00M = 544,00M²,
COM GRAMADO SINTÉTICO COM BASE DE CONCRETO ARMADO, SITO A RUA AUGUSTO
BASTAZINI, QUARTEIRÃO 1, LADO PAR, PARQUE DAS NAÇÕES – CEP: 17.053-020 - BAURU/
SP, COM DEMAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E
TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETO PERTENCENTE AO CONTRATO DE
REPASSE Nº 844711/2018/ME/CAIXA – POR INTERMÉDIO DO GESTOR DO PROGRAMA
MINISTÉRIO DO ESPORTE - Interessado: Gabinete do Prefeito/Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação
havidos foram devidamente Homologados em 30/11/2020 e seu objeto Adjudicado em 15/12/2020, ambos
pelo Prefeito Municipal a licitante: 1º CLASSIFICADA: RODOMIX – OBRAS E SERVIÇOS EIRELI
– EPP, no valor de R$ 272.012,81 (duzentos e setenta e dois mil, doze reais e oitenta e um centavos).
Bauru, 16/12/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO – Edital nº 320/2020 - Processo n.º 40.879/2019 - Modalidade:
Concorrência Pública nº 10/2020 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE 4.450,83 M² DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, 514,96 METROS
DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, 04 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 731,35 M² DE
CALÇADAS E DEMAIS ITENS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA/PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA NO BAIRRO POUSADA DA ESPERANÇA – AV. ANT. FORTUNATO EM
BAURU, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E
TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PERTENCENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM
O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONTRATO DE REPASSE Nº
884703/2019/MDR/CAIXA - Interessado: Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos interessados
no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente
Homologados em 30/11/2020 e seu objeto Adjudicado em 15/12/2020, ambos pelo Prefeito Municipal
ao licitante: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor global de R$ 358.491,14
(trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e catorze centavos).
Bauru, 16/12/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- Edital nº 468/2020 - Processo nº 121.217/2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 404/2020 Tipo:
Menor Preço Por Lote - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL DE 42.000 KG (QUARENTA E DOIS MIL QUILOS) DE FILÉ DE PEITO DE
FRANGO EM TIRAS CONGELADO, COM ENTREGA PONTO A PONTO, MELHOR DESCRITO
NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - Secretaria Municipal da
Educação - RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 05 de janeiro de
2.021. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 05 de janeiro de 2.021, às 09h. Informações na Div.
de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antonio, 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:
820900801002020OC00499, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 16/12/2020 – Davison
de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- Edital nº 489/20 - Processo n.º 121.409/2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 406/2020 – Tipo:
Menor Preço por Lote – Com Cota Reservada para ME/EPP – pelo Sistema de Registro de Preços.
Objeto: AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 2.400.000 UNIDADES DE
CUMBUCA DE ISOPOR COM TAMPA, 2.400.000 UNIDADES DE COLHERES DE SOPA
DESCARTÁVEL E 480.000 UNIDADES DE SACO PLÁSTICO PARA LANCHE, devidamente
especificado no anexo I do edital – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. RECEBIMENTO
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 09h00 do dia 05 (cinco) de janeiro de 2.021. ABERTURA
DA SESSÃO PÚBLICA: dia 05 (cinco) de janeiro de 2.021, 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:
820900801002020OC00500, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 16/12/2020 – Davison
de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 122.298/2020– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 364/2020 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição de Insumos para enfrentamento
da pandemia do COVID19. Aberto no dia 27/11/2020 às 9 h. Notificamos aos interessados no Processo
licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro
em 15/12/2020 e devidamente homologados pelo Secretário Municipal de Saúde em 15/12/2020 às
empresas abaixo:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Item 04 – Touca cirúrgica descartável, confeccionada a base de fibra, 100% polipropileno, gramatura de
20g/m2, com elástico overlocado em todo perímetro; à R$ 0,12 unitário, totalizando R$ 7.200,00 – Marca:
HNDESC; sendo o valor total da empresa R$ 7.200,00.
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA
Item 05 – Haste para coleta, em plástico, com extremidade em rayon; à R$ 0,62 unitário, totalizando R$
29.760,00 – Marca: GLOBAL; sendo o valor total da empresa R$ 29.760,00.
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Item 03 – Máscara tripla descartável, com camada tripla em material não tecido, em 100% polipropileno,
com elemento filtrante, resistente à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência à fluidos), com
eficiência de filtragem bacteriana – BFE de, no mínimo, 95% e eficiência de filtragem de partículas – EFP
de, no mínimo, 98%; Com elástico de fixação; Não estéril; Com clip nasal, solda por ultrassom; Forma
de apresentação: embalagem com 50 unidades; à R$ 0,29 unitário, totalizando R$ 52.200,00 – Marca:
NURMED; sendo o valor total da empresa R$ 52.200,00.
ITENS FRACASSADOS: 1 e 2
Divisão de Compras e Licitações, 16/12/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

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

Arildo de Lima Junior
Presidente

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o
aditamento ao contrato de compra e venda de combustível, de 13 de julho de 2016, decorrente do processo
administrativo interno nº 1151/2016 PI, Pregão Presencial 03/2016. CONTRATANTE: Companhia de
Habitação Popular de Bauru. CONTRATADA: E. A. Tuschi Combustíveis. OBJETO: reajuste no preço do
litro do etanol para R$.2,926. FUNDAMENTO: cláusula sexta do contrato, item 6.3. e art. 65, II, d, da Lei
n. 8.666/93. Assinatura 11/12/2020.
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Presidente

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO 2019
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
Segue cronograma final referente ao Concurso Público para o cargo de Eletricista de Manutenção e
Instalação, Edital nº 09/2019-DAE:
CRONOGRAMA CONCURSO DE ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
17/03/2020
SUSPENSÃO – COVID 19
22/10/2020
Retomada do concurso 1ª Convocação Prova Prática
27/10/2020
2ª Convocação Prova Prática
18/11/2020
3ª Convocação Prova Prática
06/12/2020
Realização Prova Prática
08/12/2020
Previsão de divulgação dos critérios da Prova Prática
19/12/2020
Previsão Classificação Final
31/12/2020
Previsão de Homologação
Bauru, 15 de dezembro de 2020.
A Comissão
CONCURSO PÚBLICO 2019
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Segue cronograma final referente ao Concurso Público para o cargo de Operador de Estação de Tratamento
de Água, Edital nº 10/2019-DAE:
CRONOGRAMA CONCURSO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
17/03/2020
SUSPENSÃO – COVID 19
22/10/2020
Retomada do concurso 1ª Convocação Prova Prática
27/10/2020
2ª Convocação Prova Prática
18/11/2020
3ª Convocação Prova Prática
06/12/2020
Realização Prova Prática
08/12/2020
Previsão de divulgação dos critérios da Prova Prática
19/12/2020
Previsão Classificação Final
31/12/2020
Previsão de Homologação
Bauru, 15 de dezembro de 2020.
A Comissão
CONCURSO PÚBLICO 2019
TOPÓGRAFO
Segue cronograma final referente ao Concurso Público para o cargo de Topógrafo, Edital nº 12/2019-DAE:

17/03/2020
22/10/2020
27/10/2020
18/11/2020
10/12/2020
12/12/2020
13/12/2020
15/12/2020
29/12/2020
12/01/2021

CRONOGRAMA CONCURSO DE TOPÓGRAFO
SUSPENSÃO – COVID 19
Retomada do concurso 1ª Convocação Prova Prática
2ª Convocação Prova Prática
3ª Convocação Prova Prática
4ª Convocação Prova Prática
5ª Convocação Prova Prática
Realização Prova Prática
Divulgação dos Critérios da Prova Prática
Previsão Classificação Final
Previsão de Homologação
Bauru, 16 de dezembro de 2020.
A Comissão
EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

8º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 048/2017
Processo Administrativo n.º 1458/2015-DAE
Concorrência Pública n.º 048/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Ottawa Engenharia Ltda.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, sendo o seu término previsto para
28/06/2021, nos termos do artigo 57, V, §2º, da Lei nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Assinatura: 01/12/2020
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PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DE BAURU/SP
Notificamos aos interessados o cancelamento da publicação efetuada no dia 14/11/2019 - NOTIFICAÇÃO
DE HOMOLOGAÇÃO – DAE - Processo Administrativo nº 3238/2019 – DAE - Pregão Presencial
nº 163/2019 – DAE.
NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Processo Administrativo nº 3238/2019 - DAE
Pregão Presencial nº 163/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de servidor rack, sistema de armazenamento, microcomputador com monitor 23
polegadas, notebook 15 polegadas, interface de rede e licença de uso para VMware vSphere Essentials Plus
Kit, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 10/12/2020 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
Cota Principal
Lotes nº 01, 03, 04 e 05 – Microware Engenharia de Sistemas Ltda. (Lotes 07 e 08 integrados à cota
principal)
Lotes nº 02 e 06 – Aleli Informática Ltda. EPP
Cota Reservada
Lotes nº 07 e 08 – Desertos - Em consonância com o subitem 9.2.2 do Edital os lotes 07 e 08 (Cota
Reservada) passaram a integrar a Cota Principal
Valor Total: R$ 615.885,00
Processo Administrativo nº 6851/2019 - DAE
Pregão Presencial nº 200/2019 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de conserto (funilaria e
pintura), com fornecimento de peças, na viatura nº 115, Volkswagen Kombi ano 03/03 e na viatura
nº 116, Volkswagen Kombi ano 03/03, desta autarquia, conforme especificações contidas no Anexo I
do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 10/12/2020 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
Lotes nº 01 e 02 – A L Império Funilaria e Pintura Eireli ME
Valor Total: R$ 2.550,00
Processo Administrativo nº 2888/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 074/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel
de borracha tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e lisas, conforme especificações contidas no Anexo I
do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 15/12/2020 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 03:
Valor
Valor Total
Item Quant. Unid.
Descrição
Unitário
em R$
em R$
Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel
de borracha tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e
lisas;
Dimensão: DN = 100 mm (4”);
R$
01
1.500 barra
R$ 77,00
Aplicação: redes coletoras de esgoto;
115.500,00
Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2
Marca/Modelo: TIGRE
Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel
de borracha tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e
lisas;
Dimensão: DN = 150 mm (6”);
R$
02
1.500 barra
R$ 165,54
Aplicação: redes coletoras de esgoto;
248.310,00
Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2
Marca/Modelo: TIGRE
Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com anel
de borracha tipo JEI ou JERI, com paredes maciças e
lisas;
Dimensão: DN = 200 mm (8”);
R$
03
600
barra
R$ 251,98
Aplicação: redes coletoras de esgoto;
151.188,00
Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2
Marca/Modelo: TIGRE
1-ª Classificada: Tigre Materiais e Soluções Para Construção Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 514.998,00
Lote nº 02 - Itens nº 01 ao 04:
Valor
Valor Total
Item Quant. Unid.
Descrição
Unitário em
em R$
R$
Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com
anel de borracha tipo JEI ou JERI, com paredes
maciças e lisas;
Dimensão: DN = 250 mm (10”);
R$
01
375
barra
R$ 434,00
Aplicação: redes coletoras de esgoto;
162.750,00
Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2
Marca/Modelo: TIGRE
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Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com
anel de borracha tipo JEI ou JERI, com paredes
maciças e lisas;
Dimensão: DN = 300 mm (12”);
02
113
barra
R$ 691,00 R$ 78.083,00
Aplicação: redes coletoras de esgoto;
Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2
Marca/Modelo: TIGRE
Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com
anel de borracha tipo JEI ou JERI, com paredes
maciças e lisas;
Dimensão: DN = 350 mm (14”);
03
75
barra
R$ 1.007,00 R$ 75.525,00
Aplicação: redes coletoras de esgoto;
Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2
Marca/Modelo: TIGRE
Tubo de PVC rígido, cor ocre, ponta e bolsa com
anel de borracha tipo JEI ou JERI, com paredes
maciças e lisas;
Dimensão: DN = 400 mm (16”);
04
08
barra
R$ 1.159,00 R$ 9.272,00
Aplicação: redes coletoras de esgoto;
Barras com 06 metros;
Normas: ABNT NBR 7362-1 e 7362-2
Marca/Modelo: TIGRE
1-ª Classificada: Tigre Materiais e Soluções Para Construção Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 325.630,00
COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art.
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lotes nº 03 e 04 – Fracassados
Processo Administrativo nº 4859/2019 - DAE
Pregão Eletrônico nº 078/2020 - DAE
Objeto: Aquisição de conjuntos motobomba centrífuga horizontal de estágio simples, bipartida
axialmente, contemplando instalação, comissionamento e startup, conforme especificações contidas
no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 15/12/2020 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Imbil Service Eireli
Valor Total: R$ 850.000,00
Processo Administrativo nº 995/2020 - DAE
Pregão Presencial nº 079/2020 - DAE
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos para manutenção corretiva
na escavadeira hidráulica n° 02, marca New Holland, modelo E215, ano 2014, combustível diesel,
patrimônio nº 10286, com fornecimento de peças, conforme especificações contidas no Anexo I do
Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 15/12/2020 e seu
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Eireli EPP
Valor Total: R$ 50.682,32
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE
Processo Administrativo nº 2391/2017 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a Contratação da empresa
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para prestação de serviços postais e telemáticos.
Valor Total: R$ 346.500,00 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais)
Base legal: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações.
NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - DAE
Processo Administrativo nº 1128/2020 - DAE
Pregão Eletrônico nº 046/2020 - DAE
Objeto: Aquisição de transformadores trifásicos (novos) ecológicos para padrão de entrada de energia
em média tensão (13,8 kV) com uso ao tempo, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que tendo em vista a desclassificação de todos os licitantes participantes, a
licitação restou fracassada.
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93,
DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2020
Processo Administrativo nº 7577/2018 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 172/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxa, fluido de freio, ureia,
aditivo automotivo, detergentes e estopa, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Axxon Oil Lubrificantes Ltda - EPP
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 08:
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Item Quant. Unid.

Descrição

Óleo lubrificante multiviscoso de alto desempenho
para motores a gasolina e álcool, classificação API SL
(ou SUPERIOR), SAE 20W50, ou SUPERIOR, em
01
375
Litro
embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON SUPER
PREMIUM SAE 20W50
Óleo lubrificante para motor FLEX, classificação API
SL (ou SUPERIOR) SAE 15W40, em embalagem de 01
02
1.125 Litro
a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON POWER FLEX
SAE 15W40
Óleo lubrificante para motor FLEX, classificação
API SL (ou SUPERIOR) SAE 5W40 sintético, em
03
225
Litro
embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON NEW FORCE
SAE 5W40
Óleo lubrificante para motor Flex classificação API SAE
5W30 Sintético em embalagem de 01 a, no máximo, 50
04
525
Litro
litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON NEW FORCE
SAE 5W30
Óleo Lubrificante sintético para motor Diesel,
Classificação SAE 5W30 especificação
WSSM2C913-D, em embalagem de 01 a, no máximo,
05
113
Litro
50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ORION
SYNTHETIC SAE 5W30
Óleo Lubrificante para Motor FLEX, classificação API
SJ (ou SUPERIOR), SAE 10W40, em embalagem de 01
06
188
Litro
a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON PLUS SAE
10W40
Óleo lubrificante de alto desempenho para motores a
Diesel Turbo, classificação API CI-4 (ou SUPERIOR)
- SAE 15W40, em embalagem de 01 a, no máximo, 50
07
3.750 Litro
litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ORION SAE
15W40
Óleo Lubrificante para Motor Diesel, SAE 10W40 Semi
08
450
Litro Sintético, em embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUBRAX TECNO
Lote nº 02 – Itens nº 01 ao 02:
Item Quant. Unid.

01

02

75

300

Litro

Litro

Lote nº 06 – Item nº 01:
Item Quant. Unid.
01

1.500

Litro

Descrição
Óleo lubrificante multiviscoso de alto desempenho para
motores de 4T de motocicletas, classificação API SJ (ou
SUPERIOR), SAE 20W50, em embalagem de 01 a, no
máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON 4 TEMPOS
Óleo Lubrificante para Motocicletas classificação
4T-MX10W30 SJ (ou SUPERIOR), em embalagem de
01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ULTRA 4
TEMPOS

Valor Unitário em
R$

R$ 8,63

R$ 6,50

R$ 15,70

R$ 15,00

R$ 17,58

R$ 8,27

R$ 7,51

R$ 22,00
Valor Unitário em
R$

R$ 10,70

Valor Unitário em
R$

Óleo térmico industrial, para temperatura mínima de
170 graus, utilizado no equipamento kit tapa buraco
TBR500 em tambor de no máximo 200 litros.
Marca/Modelo: LUCHET LUC TERMI

R$ 7,80

01

125

Litro

02

375

Litro

03

75

Litro

Óleo lubrificante multiviscoso de alto desempenho
para motores a gasolina e álcool, classificação API SL
(ou SUPERIOR), SAE 20W50, ou SUPERIOR, em
embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON SUPER
PREMIUM SAE 20W50
Óleo lubrificante para motor FLEX, classificação API
SL (ou SUPERIOR) SAE 15W40, em embalagem de 01
a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON POWER FLEX
SAE 15W40
Óleo lubrificante para motor FLEX, classificação
API SL (ou SUPERIOR) SAE 5W40 sintético, em
embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON NEW FORCE
SAE 5W40

Item Quant. Unid.
01

37,5

Litro

02

10

Litro

03

50

Litro

04

75

Litro

Lote nº 17 – Item nº 01:

Valor Unitário em
R$

Descrição

Óleo lubrificante multiviscoso de alto desempenho para
motores de 4T de motocicletas, classificação API SJ (ou
01
25
Litro SUPERIOR), SAE 20W50, em embalagem de 01 a, no
máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON 4 TEMPOS
Óleo Lubrificante para Motocicletas classificação
4T-MX10W30 SJ (ou SUPERIOR), em embalagem de
02
100
Litro
01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ULTRA 4
TEMPOS
Lote nº 14 – Itens nº 01 ao 04:

R$ 8,00

Descrição

Descrição

Óleo lubrificante para motor Flex classificação API
SAE 5W30 Sintético em embalagem de 01 a, no
04
175
Litro
máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON NEW FORCE
SAE 5W30
Óleo Lubrificante sintético para motor Diesel,
Classificação SAE 5W30 especificação
WSSM2C913-D, em embalagem de 01 a, no máximo,
05
37
Litro
50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ORION
SYNTHETIC SAE 5W30
Óleo Lubrificante para Motor FLEX, classificação API
SJ (ou SUPERIOR), SAE 10W40, em embalagem de
06
62
Litro
01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON PLUS SAE
10W40
Óleo lubrificante de alto desempenho para motores a
Diesel Turbo, classificação API CI-4 (ou SUPERIOR)
- SAE 15W40, em embalagem de 01 a, no máximo, 50
07
1.250 Litro
litros.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON ORION SAE
15W40
Óleo Lubrificante para Motor Diesel, SAE 10W40 Semi
08
150
Litro Sintético, em embalagem de 01 a, no máximo, 50 litros.
Marca/Modelo: LUBRAX TECNO
Lote nº 13 – Itens nº 01 ao 02:
Item Quant. Unid.

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art.
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 12 – Itens nº 01 ao 08:
Item Quant. Unid.

41

Descrição
Óleo para motores 2T a gasolina, classificação API TC
(ou SUPERIOR), em frasco de 500 ml.
Marca/Modelo: LUCHETI DEITON 2 TEMPOS
Óleo para sistema Hidráulico e Mecânico para
compressores e Equipamentos Industriais AW150 em
embalagem de 01 a, no máximo, 20 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI HIDRA AW 150
Óleo solúvel de base naftênica, com densidade mínima
a 20/4ºC, g/mL 0,90 em embalagem de 01 a, no
máximo, 20 litros.
Marca/Modelo: LUCHETI LUC SOL 110
Fluido de freio DOT 4, classificação SAE J1703,
FMVSS-116, em frasco de 500 ml.
Marca/Modelo: RADNAQ DOT 4

Item Quant. Unid.

Descrição

Óleo térmico industrial, para temperatura mínima de
170 graus, utilizado no equipamento kit tapa buraco
01
500
Litro
TBR500 em tambor de no máximo 200 litros.
Marca/Modelo: LUCHET LUC TERMI
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 09/03/2020

R$ 15,00

R$ 17,58

R$ 8,27

R$ 7,51

R$ 22,00
Valor Unitário em
R$
R$ 8,00

R$ 10,70

Valor Unitário em
R$
R$ 8,80

R$ 9,18

R$ 14,00

R$ 6,43
Valor Unitário em
R$
R$ 7,80

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2020
R$ 8,63

R$ 6,50

Processo Administrativo nº 6566/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 184/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cal hidratada especial para tratamento de água,
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Avanex Indústria e Comércio Ltda.
Lote nº 01 - Item nº 01:
Item Quant.

R$ 15,70

Unid.

Descrição

Cal Hidratada especial para tratamento de água,
conforme especificações no Anexo I do Edital.
Marca: Belocal
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/03/2020
01

210

Tonelada

Valor Unitário em
R$
R$ 642,00
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EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2020

Lote nº 03 - Item nº 01:

Processo Administrativo nº 5489/2018 – DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 053/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de carimbos e acessórios, conforme especificações
contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Livanir de Jesus Bauru ME
Lote nº 01 - Itens nº 01 e 02:
Item Quant.

Unid.

01

10

Unidade

02

15

Unidade

Lote nº 02 - Itens nº 01 e 02:
Item Quant.

Unid.

01

10

Unidade

02

04

Unidade

Lote nº 03 - Itens nº 01 ao 03:
Item Quant.

Unid.

01

80

Unidade

02

10

Unidade

03

06

Unidade

Lote nº 04 - Itens nº 01 ao 03:
Item Quant.

Unid.

01

40

Unidade

02

05

Unidade

03

04

Unidade

Lote nº 05 - Itens nº 01 ao 03:
Item Quant.

Unid.

Descrição
Carimbo de madeira, até 20,0 cm²
Marca: Trodat
Carimbo de madeira, até 40,0 cm²
Marca: Trodat
Descrição
Datador 40 x 60 – Corpo Plástico
Marca: Data Kanji
Numerador – 8 fitas – 3 mm
Marca: Data Kanji
Descrição
Carimbo Automático 13 x 36 mm
Marca: Trodat
Carimbo Automático 17 x 45 mm
Marca: Trodat
Carimbo Automático 23 x 56 mm
Marca: Trodat
Descrição
Refil para Carimbo Automático 13 x 36 mm
Marca: Trodat
Refil para Carimbo Automático 17 x 45 mm
Marca: Trodat
Refil para Carimbo Automático 23 x 56 mm
Marca: Trodat
Descrição

Borracha para Carimbo Automático 13 x 36
01
35
Unidade
mm
Marca: Trodat
Borracha para Carimbo Automático 17 x 45
02
02
Unidade
mm
Marca: Trodat
Borracha para Carimbo Automático 23 x 56
03
02
Unidade
mm
Marca: Trodat
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 14/09/2020

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

Valor Unitário em
R$
R$ 19,50
R$ 26,50
Valor Unitário em
R$
R$ 47,50
R$ 35,00
Valor Unitário em
R$
R$ 25,30
R$ 29,90
R$ 37,50
Valor Unitário em
R$
R$ 13,50
R$ 15,00
R$ 17,00
Valor Unitário em
R$

Item Quant.

01

01

Unid.

SERVIÇO
RBC

Lote nº 04 - Item nº 01:
Item Quant.

Unid.

Item Quant.

Unid.

02

Item Quant.

01

03

SERVIÇO
RBC

Item Quant.

01

03

01

01

Unid.

Descrição

Serviço de calibração RBC - Balança analíticamarca: Marte- mod. ATY224 - calibração
realizada em loco.
SERVIÇO
Faixa de medição: 0,01 a 220 G
RBC
Ponto de calibração: 05 pontos
Resolução: 0,0001
Edição de calibração: SIM

R$ 270,00

01

01

01

01

R$ 65,00

SERVIÇO
RBC

SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE
CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMICO, SEM
CARGA / QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO,
COM DISTRIBUIÇÃO DE 18. REF.: ESTUFA
DE BACTERIOLOGIA DE 150 LITROS - 18
SENSORES - PERÍODO: 24 HORAS –
PONTO: 35±0,5°C.

R$ 645,00

Unid.

Descrição

Valor Unitário em
R$

SERVIÇO
RBLE

SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE
CONFORMIDADE EM CÂMARA TÉRMICA,
COM CARGA / QUALIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO, COM DISTRIBUIÇÃO
DE 18 SENSORES DE TEMPERATURA.
REF.: ESTUFA DE BACTERIOLOGIA DE
150 LITROS - 18 SENSORES - PERÍODO: 24
HORAS - PONTO: 35±0,5°C.

R$ 1.700,00

Unid.

Descrição

Valor Unitário em
R$

SERVIÇO
RBC

SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE
CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMICO, SEM
CARGA / QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO,
COM DISTRIBUIÇÃO DE 12 SENSORES DE
TEMPERATURA.. REF.: BANHO-MARIA
COM AQUECIMENTO - 12 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS –
PONTO: 60±1,0°C.

R$ 645,00

Unid.

Descrição

Valor Unitário em
R$

SERVIÇO
RBLE

SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE
CONFORMIDADE EM CÂMARA TÉRMICA,
COM CARGA / QUALIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO, COM DISTRIBUIÇÃO DE
12 SENSORES DE TEMPERATURA.. REF.:
BANHO-MARIA COM AQUECIMENTO - 12
SENSORES - PERÍODO: 24
PONTO: 60±1,0°C.

R$ 1.700,00

Lote nº 09 - Item nº 01:
Item Quant.

R$ 65,00

Valor Unitário em
R$

Lote nº 08 - Item nº 01:
Item Quant.

Valor Unitário em
R$

Descrição

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052/2020

Item Quant.

R$ 270,00

Unid.

R$ 15,00

Valor Unitário em
R$

Descrição

Serviço de calibração RBC Dispensette- DigitalEasy Calibration- Brand, DISPENSADOR PARA
FRASCOS, volume fixo, Capacidade fixa de
2,0ml.
Serviço de calibração RBC - DispensetteDigital- Easy Calibration- Brand, DISPENSADOR
PARA FRASCOS com as seguintes especificações:
SERVIÇO
Faixa de operação: soluções aquosas, ácidos,
02
04
RBC
soluções alcalinas e solventes polares.
Capacidade de 2,5 a 25ml.
A calibração deverá ser feita no pontos: 5,0;
10,0; 20,0 e 25mL.
Lote nº 06 - Item nº 01:
01

Lote nº 07 - Item nº 01:

Processo Administrativo nº 5902/2019 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 190/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para realização de serviços de
calibração RBC em medidor de íon seletivo, balança analítica, balança semi-analítica, banhomaria incubador, dispensadores para frascos diversos, capela de fluxo laminar, colorímetro digital,
fotocolorímetro, medidor de pH portátil, turbidímetros diversos, termômetros digitais diversos,
micropipetas diversas, condutivímetros, pipetas volumétricas diversas e balões volumétricos
diversos e avaliação de conformidade em estufa de bacteriologia, banhos-maria diversos, autoclave e
manômetro, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Visomes Comercial Metrológica Ltda. EPP
Lote nº 02 - Item nº 01:

Valor Unitário em R$

Descrição
Valor Unitário em R$
Serviço de calibração RBC - BANHO-MARIA
INCUBADOR COM MOVIMENTO
ORBITAL CIRCULAR- calibração RBC para
controlador de temperatura e serviço de avaliação
de conformidade em meio térmico, com carga
/ qualificação de operação, com distribuição de
SERVIÇO 12 sensores de temperatura. (faixa de calibração
01
01
R$ 590,00
de 30 °c à 65°c dependendo da limitação do
RBC
equipamento)
. ref.: banho-maria com aquecimento - 12
sensores - 1 ponto
os pontos devem ser:
-35°c +ou- 0,5; período: 1 hora com variação a
cada 5 minutos.
Lote nº 05 - Itens nº 01 e 02:

R$ 11,00
R$ 12,00

Descrição
BALANÇA SEMI ANALÍTICA- Marca:
MARTE, Modelo: AD 1000- CALIBRAÇÃO
REALIZADA IN LOCO.
Faixa de medição: 0,5g- 1000g
Ponto de calibração: 5 pontos
Resolução: 0,0001
Edição de calibração: SIM
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Lote nº 10 - Item nº 01:
Item Quant.

01

01

Unid.

SERVIÇO
RBLE

Lote nº 11 - Item nº 01:
Item Quant.

Descrição
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE
CONFORMIDADE EM AUTOCLAVE /
QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, EM 1
CICLO SEM CARGA E 3 CICLOS COM UM
TIPO DE CARGA, EM 1 PONTO À DEFINIR,
DENTRO DA FAIXA DE ACREDITAÇÃO.
-FAIXA DE CALIBRAÇÃO 121°C – 30 min.

Valor Unitário em R$

R$ 1.690,00

Descrição
Valor Unitário em R$
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE
CONFORMIDADE EM MANÔMETRO
DIGITAL/ ANALÓGICO EM ATÉ 6 PONTOS,
SERVIÇO
01
01
COM A CMC MAIOR QUE 0.1 (FAIXA DE
R$ 120,00
RBC
CALIBRAÇÃO 0.0001MPa À 100MPa. PARA
AUTOCLAVE MARCA: PHOENIX - MODELO:
CI.
Lote nº 13 - Item nº 01:
Item Quant.

01

06

Unid.

Descrição

SERVIÇO
RASTREÁVEL
À RBC

Colorímetro digital para análise de
cloro residual- Mod. AquaColor Cloro
FE- Fabricante: Policontrol- Versão 3.19F.Certificado de Calibração Rastreável RBC
Calibração: 5 pontos.

R$ 385,00

Unid.

Descrição

Valor Unitário
em R$

SERVIÇO
RASTREÁVEL
À RBC

Fotocolorímetro para análise de corModelo. AcquaColor Cor- Fabricante
Policontrol- Versão: 3.23B- Certificado de
Calibração Rastreável RBC.

R$ 385,00

Lote nº 14 - Item nº 01:
Item Quant.
01

05

Lote nº 15 - Item nº 01:
Item Quant.

Descrição
Valor Unitário em R$
Serviço de calibração RBC -medidor de
pH portátil Thermo Scientific - mod. Orion star
a221 e eletrodo de pH e temperatura
Faixa de medição: -500 a 500 mV
Resolução: 0,01
Precisão: +/- 0,01
Pontos de calibração: até 5 pontos
Edição de calibração: SIM mV / ORP
SERVIÇO
01
04
R$ 349,00
Faixa de medição: +/- 500.0 mv
RBC
Resolução: 0,1
Precisão: +/- 0,2 mV
Modo ORP: SIM
Temperatura:
Resolução: 0,1
Precisão: +/- 0,1
Calibração: 1 ponto
Lote nº 16 - Item nº 01:
Item Quant.

01

01

Unid.

Unid.

Descrição

SERVIÇO
RASTREÁVEL
À RBC

Turbidímetro de bancada com sistema
nefelométrico de medição, analisa
turbidez na faixa de 0-4000 NTU.
Marca: THERMO ORION, Modelo:
AQ4500.

Lote nº 17 - Itens nº 01 ao 06:
Item Quant.

01

02

03

04

02

01

03

01

Unid.

Descrição

Termômetro Digital – para sala bacteriológica e
físico-química.
SERVIÇO
Faixa de calibração: 16°C à 27°C
RBC
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca: Valley. Modelo: TE 1.
Termômetro Digital – para uso na geladeira da
sala de bacteriologia.
SERVIÇO
Faixa de calibração: 02°C à 08°C
RBC
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca: Valley. Modelo: TE 2.
Termômetro Digital – para estufa
bacteriológica.
SERVIÇO
Faixa de calibração: 34,5°C à 35,5°C
RBC
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca: Valley. Modelo: TE 1.
SERVIÇO
RBC

Termômetro Digital – para banho-maria bacteriológica.
Faixa de calibração: 34,5°C à 35,5°C
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca: Valley. Modelo: TE 1.

Termômetro Digital – para sala bacteriológica e
físico-química.
SERVIÇO
Faixa de calibração: 16°C à 27°C
05
01
RBC
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca: Valley. Modelo: TE2.
Termômetro para autoclave.
Faixa de calibração: 116°C à 123°C
SERVIÇO
06
02
Ponto de calibração: 03 pontos
RBC
Marca: Incoterm. Modelo: 5073.
Lote nº 18 - Itens nº 01 ao 05:
Item Quant.

Valor Unitário
em R$
R$ 385,00

Valor Unitário em
R$

Unid.

01

03

SERVIÇO
RBC

02

03

SERVIÇO
RBC

03

03

SERVIÇO
RBC

04

03

SERVIÇO
RBC

05

03

SERVIÇO
RBC

Valor Unitário
em R$

Unid.

43

Lote nº 19 – Itens nº 01 e 02:
Item Quant.

Descrição
MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME
FIXO DE 100 UL.
Marca: Peguepet Ref. Pegue 100F Chinesa.
MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME
FIXO DE 1000 UL.
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca: Peguepet Ref. Pegue 1000 F Chinesa.
MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME
VARIÁVEL DE 1000 UL.10000 UL.
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca: Kasvi Ref. K1-10000B Chinesa.
MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME
VARIÁVEL DE 100 UL.1000 UL.
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca: Peguepet Ref. Pegue 1000V Chinesa.
MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME
VARIÁVEL DE 10 UL.- 100 UL.
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca: Peguepet Ref. Pegue 100V Chinesa.

Unid.

Descrição

SERVIÇO
RASTREÁVEL
À RBC
SERVIÇO
02
01
RASTREÁVEL
À RBC
Lote nº 20 - Item nº 01:
01

01

Item Quant.
01

01

R$ 64,90

Valor Unitário em
R$
R$ 75,00

R$ 75,00

R$ 75,00

R$ 75,00

R$ 75,00

Valor Unitário
em R$
R$ 385,00
R$ 385,00

Unid.

Descrição

Valor Unitário em
R$

SERVIÇO
RBC

Condutivímetro –
Ponto de calibração: 03 pontos
Marca/Modelo: Orion Star A2125.

R$ 347,00

Lote nº 21 - Itens nº 01 ao 05:
Item Quant.

Turbidímetro de bancada com sistema
nefelométrico de medição.
Marca: Hach- modelo: 2100AN.
Turbidímetro de bancada com sistema
nefelométrico de medição.
Marca: Hach- modelo: 2100N.

R$ 64,90

Unid.

Descrição

Valor Unitário em
R$

01

05

SERVIÇO
RBC

PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO 1
mL.

R$ 45,00

02

10

SERVIÇO
RBC

PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO 5
mL.

R$ 45,00

03

10

SERVIÇO
RBC

PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO 10
mL.

R$ 45,00

04

10

SERVIÇO
RBC

PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO 20
mL.

R$ 45,00

05

10

SERVIÇO
RBC

PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO 25
mL.

R$ 45,00

R$ 64,90

Lote nº 22 - Itens nº 01 ao 07:
R$ 64,90

R$ 64,90

Item Quant.

Unid.

Descrição

Valor Unitário em R$

01

02

SERVIÇO
RBC

BALÃO VOLUMÉTRICO EM VIDRO 2000
ML.

R$ 45,00

02

05

SERVIÇO
RBC

BALÃO VOLUMÉTRICO EM VIDRO 50
ML.

R$ 45,00

03

10

SERVIÇO
RBC

BALÃO VOLUMÉTRICO EM VIDRO 100
ML.

R$ 45,00

04

05

SERVIÇO
RBC

BALÃO VOLUMÉTRICO EM VIDRO 200
ML.

R$ 45,00

R$ 64,90

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

44
05
06
07

05
10
10

BALÃO VOLUMÉTRICO EM VIDRO 250
ML.

SERVIÇO
RBC

BALÃO VOLUMÉTRICO EM VIDRO 500
ML.

SERVIÇO
RBC

BALÃO VOLUMÉTRICO EM VIDRO 1000
ML.

SERVIÇO
RBC

R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/2020
Processo Administrativo nº 3827/2020 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 056/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de arroz agulhinha tipo 1 e arroz parboilizado,
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
Lote nº 01 – Item nº 01:

01

10.890

kg

Lote nº 02 – Item nº 01:

Descrição
Valor Unitário em R$
Arroz, agulhinha, tipo 1, longo e fino, grãos inteiros,
polido, com teor de umidade máxima de 15%; isento
de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em
saco plástico, validade mínima de 06 meses a contar
da data da entrega; e suas condições deverão estar de
R$ 3,50
acordo com a resolução RDC 263 de 22 de setembro
de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito
a verificação no ato da entrega. Embalagens de 05 kg.
Marca: Extra Fino

Item Quant. Unid.

Valor
Unitário
em R$

Descrição

Arroz parboilizado: o produto deverá estar de acordo com a
NTA 02 e 33 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Características: arroz
parboilizado tipo I, classe longo fino, produto beneficiado, de safra
corrente a partir de matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade;
livre de mofo, sujidades, materiais terrosos, parasitas, larvas e
odores estranhos; deverá apresentar coloração branca e conter no
01
3.630
kg
mínimo 90% de grãos inteiros; Embalagem primária: sacos de
polietileno com 05 Kg; intacto, resistente, transparente, atóxico;
contendo informações sobre o produto como: data de fabricação,
data de validade e número do lote, de forma indelével; Embalagem
secundária: deverá ser de fardo plástico de polietileno, reforçado e
resistente, contendo 06 pacotes, totalizando 30 Kg.
Marca: Extra Fino
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 15/09/2020

R$ 3,50

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2020
Processo Administrativo nº 7961/2019 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 054/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de areia natural tipo fina e grossa, pedra britada natural
graduada nº 01 e pedrisco, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: H2W - Soluções Ltda. EPP
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 02:
Item Quant.

Unid.

01

188

m³

02

375

m³

Descrição

Lote nº 02 – Itens nº 01 ao 02:
Item Quant.

Unid.

01

375

m³

02

75

m³

Areia natural, tipo fina, conforme NBR 6502.
Marca / Procedência: R. Padilha
Areia natural, tipo grossa, conforme NBR 6502.
Marca / Procedência: R. Padilha
Descrição

Pedra britada natural graduada nº 01, em rocha não
alterada e sem fragmentos moles (argila);
NORMA: ABNT NBR 7211;
Marca / Procedência: Serrano
Pedrisco. Pedra britada natural graduada nº 0,
em rocha não alterada e sem fragmentos moles
(argila);
NORMA: ABNT NBR 7211;
Marca / Procedência: Serrano

Unid.

01

62

m³

02

125

m³

Valor Unitário em
R$
R$ 68,95
R$ 68,95
Valor Unitário em
R$
R$ 58,00

R$ 58,00

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art.
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 03 – Itens nº 01 ao 02:

Item Quant.

Valor Unitário em
R$

Descrição

Lote nº 04 – Itens nº 01 ao 02:

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 10/09/2020

Item Quant. Unid.

Item Quant.

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

Areia natural, tipo fina, conforme NBR 6502.
Marca / Procedência: R. Padilha
Areia natural, tipo grossa, conforme NBR 6502.
Marca / Procedência: R. Padilha

Unid.

R$ 68,95
R$ 68,95
Valor Unitário em
R$

Descrição

Pedra britada natural graduada nº 01, em rocha não
alterada e sem fragmentos moles (argila);
01
125
m³
NORMA: ABNT NBR 7211;
Marca / Procedência: Serrano
Pedrisco. Pedra britada natural graduada nº 0,
em rocha não alterada e sem fragmentos moles
02
25
m³
(argila);
NORMA: ABNT NBR 7211;
Marca / Procedência: Serrano
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/09/2020

R$ 58,00

R$ 58,00

SERVIÇO DE RECEITA

Processo

DEFERIDOS:
Interessado(s)

6234/2016

Rosana Aparecida Thomazini Nogueira

9106/2018

Jose Wagner Viaro

1651/2019
3371/2019
3377/2019
3388/2019
3435/2019
3494/2019
3508/2019
3640/2019
3669/2019
3872/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019

Claudia Maria Lambertini da Costa
Eid Caroline de Paula Gomes
Carlos Roberto Correia
Andreia Rosicler Rodrigues
Samanta Rossetti Barbosa Lima
Isaias Rodrigues Amarante
Celina Ladeia de Souza Silva
Edival Pimenta
Rosana Camargo Campos
Julio Cesar Castilho
Giselle Paulucci de Albuquerque
Aparecido Osvaldo Sevilhano
Silvio Celso Bueno Junior
Geraldo Luiz Machado de Oliveira
Jehud Bortolozzi
Nelson Maeda Machado
Ozorio Julio Morales
Jose Antonio Pelisoli
Adriano Visconti Fachin
Marcio Camargo Penteado
Ivanildo Zavatin dos Santos
Antonio Aurelio Lordello de Moraes
Raphaela Carneiro Vasconcelos
Paulo Roberto C. Siecola
Eliane Martins Teodoro
Luiz Carlos Primo Ballalai
Luiz Fernando de A Cintra
Nathalia Sorroche Berto
Marcela Calil Finoti Cortez
Mauro Lavado
Wellington Cardoso Bonachela
Alceu de Moraes
Rafael Casal de Aguiar
Renato Sergio Feiteira Socchi
Eduardo Santana
Roberto Floresi Guizardi
Carlos Jose Napolitano
Jorge Luis Aronne
Jose Cristovam Peres
Joaquim Eliseo Mendes Junior

Assunto
Solicitação de Reparcelamento com
entrada mínima de 5% do valor total dos
débitos e o restante em 47 vezes
Solicitação de Reparcelamento com
entrada mínima de 5% do valor total dos
débitos e o restante em 47 vezes
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição

4578/2019

Mario Antonio de Queiroz Andretto

Restituição

4578/2019

Clarissa Castiglione Trecenti

Restituição

4578/2019

Leila Mara Dias Pereira

Restituição
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4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
4578/2019
5075/2019
5099/2019
5103/2019
5122/2019
3418/2020
5081/2020
5490/2020
6339/2020
6404/2020
6464/2020
6666/2020
6763/2020
7438/2020
8892/2020

Lia Dalva FrederigueFranciscato
Jose Roberto Santiago
Suzana Duque Dabus Kyrillos Tebet
Paulo Cesar Marques
Lilia Maria Zanardi
João Teodoro Ferreira Caires
Angelo Felicio Costa
Marcio Candido Rodrigues
Ministerio Publico
Eva da Costa Scalada
Alessandra Lopes Ribeiro Garcia
Jurandir Candido Pereira
Jose Gusmao Peres
Telma Marcia de Carvalho Frigo
Julio Cesar Rocha Palhares
Valci Francisco da Silva
João Ferreira Neto
José Natalício de Almeida
José Wanderlei Moraes
Airton Prestes da Silva
Maria Ferreira da Silva
Adriano do Nascimento Silva
Caio Gracco da Silva Cozza
Ana Beatriz Figueiredo Duque Cursino dos
Santos
Antonio Sergio de Souza

8900/2020
8901/2020

Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
43.0715.0002483/2019-4
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Restituição
Análise de Conta
Análise de Vazamento
Análise de Vazamento
Análise de Vazamento
Análise de Vazamento
Análise de Vazamento
Análise de Vazamento
Alteração Cadastral
Análise de Conta
Análise de Conta
Análise de Conta

Processo
5772/2019
7707/2020
8757/2020

INDEFERIDOS:
Interessado(s)
Marcelo Pesce Gomes da Costa
Luiz Antonio Malavolta Junior
Luiz Ricardo Guimarães

Processo
4251/2018

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
Interessado(s)
Assunto
Odorico Rodrigues de Lara
Apuração de consumo

Assunto
Recurso Auto de Infração
Análise de Conta
Análise de conta

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 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
4.842.920-32
4.413.865-47
3.579.667-31
5.147.813-40

Processo
8458
9039
2201
8884

Ano
2018
2018
2020
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
8397/2020

8559/2020

Interessado(s)
Djalma Duarte
Gonzaga
Sandra Aparecida
de Carvalho da
Silva
Yvana
Empreendimento
Imobiliarios

Documento a ser apresentado
Proposta de parcelamento.

Contrato de Locação (em vigência em nome do Sr. Walter de Almeida
Marono).

8714/2020

Wilker Chiefo

Apresentar requerimento de religação/alteração cadastral preenchido
conforme orientações do e-mail enviado em 09/12/2020 e assinar
conforme cópia do RG anexo ao processo;
Apresentar contrato
de locação+contrato de arrendamento com firma reconhecida do
proprietário do imóvel.

8723/2020

Viviane Cristina
Ramos

Comprovantes de pagamento das referências 09/2020 e 10/2020.

8819/2020

8820/2020

8821/2020

8835/2020
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I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não
aparente, bem como as providências adotadas para a correção do
problema OU Manifestação a respeito do pedido de revisão de conta;
Associação Cyrela
II – Se localizado vazamento: relatório do prestador de serviço que
Estoril Premium
consertou o vazamento descrevendo o serviço executado, com a
indicação dos materiais utilizados; III – Se localizado vazamento:
laudo Fotografico que demonstre o reparo
I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não
aparente, bem como as providências adotadas para a correção do
problema OU Manifestação a respeito do pedido de revisão de conta;
Associação Cyrela
II – Se localizado vazamento: relatório do prestador de serviço que
Estoril Premium
consertou o vazamento descrevendo o serviço executado, com a
indicação dos materiais utilizados; III – Se localizado vazamento:
laudo Fotografico que demonstre o reparo.
I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não
aparente, bem como as providências adotadas para a correção do
problema OU Manifestação a respeito do pedido de revisão de conta;
Associação Cyrela
II – Se localizado vazamento: relatório do prestador de serviço que
Estoril Premium
consertou o vazamento descrevendo o serviço executado, com a
indicação dos materiais utilizados; III – Se localizado vazamento:
laudo Fotografico que demonstre o reparo.
I -Declaração de anuência da Sra. Tereza da Conceição Luiz quanto o
pedido de restituição da Sra. Valderez Leopoldo da Silva e declaração
de esclarecimento da Sra. Valderez Leopoldo da Silva quanto ao
Tereza da
pedido de restituição, tendo em vista que a conta encontra-se no nome
Conceição Luiz
da Sra. Tereza da Conceição Luiz;
Valderez Leopoldo II - Declaração solicitando o pedido de restituição (em credito ou em
da Silva
espécie); III- Documento que comprove vinculo com o imóvel, caso
proprietário (matricula, escritura ou contrato de compra e venda)
em caso de locatário/inquilino (contrato de locação em vigencia
autenticado em cartorio).

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA,
em face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos discriminados, serão apreciados na ordem
relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°.
Data: 29/12/2020 17:00
TEMPESTIVOS
30268/2020
30269/2020
30270/2020
30271/2020
30273/2020
30274/2020
30275/2020
30277/2020
30278/2020
30281/2020
30280/2020

30142/2020
30255/2020
30279/2020
30282/2020
30285/2020
30286/2020
30287/2020
30288/2020
30289/2020
30291/2020
30292/2020

30123/2020

30293/2020

30295/2020
30296/2020
30297/2020
30299/2020
30300/2020
30302/2020
30303/2020
30304/2020
30305/2020
30306/2020
30308/2020

INTEMPESTIVOS
30265/2020
30276/2020
30284/2020
30283/2020
30290/2020

30294/2020
30309/2020
30311/2020
30312/2020
30314/2020
Bauru, 16 de dezembro de 2020.
Roberto Cabral Medeiros
Presidente da JARI

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO REFERENTE A RETOMADA DE
SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 – PROCESSO Nº 3213/2020
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após a retomada de sessão de licitação
para eventual AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, referente os Lotes 01, 02, 07, 08, 10, 11 e 19
realizada pelo sistema BEC, Oferta de Compra: 820902801002020OC00071, sendo participantes
do certame as empresas: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP, M.A.S. MATERIAIS E ROUPAS
PROFISSIONAIS LTDA EPP, TOP MEL ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI, MAFRO INDUSTRIA
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DE CONFECÇÕES EIRELI, UZE UNIFORMES LTDA EPP, MODELU UNIFORMES PROF. LTDA,
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI, BERNARDINO DA LUZ E SANTOS LTDA, NSE IND. E COM.
DE CONFECÇÕES LTDA EPP, D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EPP, UNISUL
COMERCIO EIRELI ME, CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI ME, RI COMERCIO DE
UNIFORMES E DE EPI LTDA ME, UNIFARDAS COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EIRELI, CONFECÇÃO GN FORMS EIRELI, LN INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES EIRELI, INOVARE UNIFORMES E DISTRIBUIDORA EIRELI, EDIMILTON DE
SOUZA TELES ME, JKJ – IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS E CONFECÇÃO LTDA, REBRU
CONFECÇÕES EIRELI ME e CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI. Após etapa de lances/negociação,
foi analisado os “Documentos de Habilitação”, sendo transcorrido o prazo para recurso, sem quaisquer
manifestações dos licitantes, a Pregoeira resolveu habilitar e declarar vencedoras as empresas VIEIRAS
COMERCIAL EIRELI para os lotes 01 e 08, MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI para
os lotes 02 e 11, M.A.S. MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA EPP para os lotes 07 e
10 e a empresa BERNARDINO DA LUZ E SANTOS LTDA para o lote 19, cabendo a adjudicação e
homologação à autoridade competente.
Objeto: Eventual de AQUISIÇÃO de UNIFORMES, que encontram-se detalhadamente descritas e
especificadas no ANEXO I do Edital:

Itens
01
02
03
04
05
Itens
06
07
08
09
10

Quant.
Estimada
30
40
40
25
15
Quant.
Estimada
30
40
40
25
15

AMPLA PARTICIPAÇÃO
LOTE 01
Un.

Tam.

Descrição

Marca

UN
UN
UN
UN
UN

P
M
G
GG
EGG

Avental
operacional
manga longa sem
punho na cor
amarelo-canário

MVA
UNIFORMES

LOTE 02
Un.
UN
UN
UN
UN
UN

Itens

Quant.
Estimada

Un.

30

70

UN

31
32
33
34

70
70
50
40

UN
UN
UN
UN

Itens
35
36
37
38
39

Quant.
Estimada
150
150
100
100
50

Un.
UN
UN
UN
UN
UN

Tam.
P
M
G
GG
EGG

Tam.
P
M
G
GG
EGG

Tam.
P
M
G
GG
EGG

Itens

Quant.
Estimada

Un.

45
46
47
48
49
50
51

20
30
20
20
20
10
30

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

Tam.
PP
P
M
G
GG
EGG
S.M.

Un.

Tam.

UN

P

Itens
52

Quant.
Estimada
20

53

20

UN

54

20

UN

M
G

55

20

UN

GG

56

20

UN

EGG

Descrição
Avental
operacional
manga longa sem
punho na cor azul
royal.

Marca

Valor
Unitário
R$ 72,04
R$ 72,04
R$ 72,04
R$ 72,01
R$ 74,86
Valor
Unitário

Valor Total

R$ 10.847,55

Calça social
masculina cor
cinza escuro

ELISIL

R$ 55,00

Marca

Calça social
motorista azulescuro.

ARCOVERDE

R$ 62,25

R$ 18.675,00

05

Camisa social
GOT – Manga
curta,
confeccionada na
cor azul-celeste
(azul-claro).

Marca

MVA
UNIFORMES

Valor
Unitário
R$ 37,81
R$ 37,81
R$37,81
R$ 37,81
R$ 37,90

Valor Total

Valor
Unitário

R$ 20.800,00

R$ 67,50

Camisa social
VIGILANTE –
Manga curta,
confeccionada na
cor branca.

Marca

Valor
Unitário
R$ 73,14

R$ 10.125,00

Valor Total

R$ 73,14
R$ 74,14
R$ 76,54

R$ 9.600,00

Descrição

Baldes Tinta para demarcação viária Branca,
de
à base de resina acrílica, conforme
18 litros
ABNT NBR 11862:2020
Baldes
Tinta para demarcação viária
800
de
Amarela, à base de resina acrílica,
18 litros conforme ABNT NBR 11862:2020
Baldes
Tinta para demarcação viária Preta,
80
de
à base de resina acrílica, conforme
18 litros
ABNT NBR 11862:2020
Baldes
Tinta para demarcação viária Azul,
60
de
à base de resina acrílica, conforme
18 litros
ABNT NBR 11862:2020
Baldes
Tinta para demarcação viária
400
de
Vermelha, à base de resina acrílica,
18 litros conforme ABNT NBR 11862:2020
Tinta para demarcação viária Branca,
Baldes
à base de resina metilmetacrilato,
1.000
de
conforme especificação técnica CET18 litros
ET-SH-14
Tinta para demarcação viária
Baldes
Chumbo Fosco, à base de resina
80
de
metilmetacrilato, conforme
18 litros
especificação técnica CET-ET-SH-14
800

Marca

Valor
Unit.

Valor Total

Marjcryl

R$
171,00

R$
136.800,00

Marjcryl

R$
211,00

R$
168.800,00

Marjcryl

R$
180,00

R$ 14.400,00

Marjcryl

R$
205,00

R$ 12.300,00

Alta
Paulista

R$
230,00

R$ 92.000,00

Megacryl

R$
179,00

R$
179.000,00

Megacryl

R$
179,00

R$ 14.320,00

800

Un.

Descrição

Marca

Latas
de
18
litros

Solvente (diluente) à base de
hidrocarbonetos de rápida evaporação,
isento de benzeno, em embalagens
de 18 litros, para diluição de tinta de
demarcação viária da norma ABNT
NBR 11862:2020 e especificação
técnica CET-ET-SH-14

Qualisolv

Valor
Unit.

R$
R$
191,00 152.800,00

Sacos
Microesfera de vidro Drop-on TIPO IIR$
de 25
TECHNOGLASS
A, conforme ABNT NBR 16184:2013
160,00
quilos
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
Bauru, 17 de dezembro de 2020.
Presidente da EMDURB.
500

Valor
Total

R$
80.000,00

NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE LICITAÇÃO SEM A CONTRATAÇÃO DO OBJETO
Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 045/2020 – Processo nº 5258/2020
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que, considerando que o certame restou
FRACASSADO o Presidente da EMDURB decide pelo encerramento do referido processo sem a
contratação do seu objeto.
Objeto: Eventual aquisição de Material de Construção, conforme descrito no Anexo I do edital:
COTA PRINCIPAL
Itens

R$ 73,14

ELISIL

Un.

Valor Total
09

ARCOVERDE

Qtd

Item Qtd

08
Marca

R$ 48,00

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

LOTE 11
Descrição

06

07

LOTE 10
Descrição

01

04
Valor Total

Valor Total

COTA PRINCIPAL

03

Valor
Unitário

Valor
Unitário

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 – PROCESSO Nº 4374/2020
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 MARJ TINTAS
LTDA EPP para o item 01, 02, 03, 04, 06 e 07 a empresa TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA
para o item 05, a empresa FORPAL QUÍMICA LTDA para o item 08 e a empresa FENIX COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI EPP para o item 09.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual Aquisição de tinta
para demarcação viária, solvente e microesfera de vidro, conforme descrito no Anexo I do edital:

R$ 8.250,00

LOTE 08
Descrição

Quant.
Un. Tam.
Descrição
Marca
Estimada
87
40
UN
P
Camiseta polo
88
50
UN
M
mangas longas
89
50
UN
G
com punho –
RELUZ
ROTATIVO – cor
90
40
UN GG
91
20
UN EGG amarelo-canário.
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 17 de dezembro de 2020.
Comissão de Licitação.
Itens

02

LOTE 07
Descrição

LOTE 19

Item
Valor Total

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

R$ 7.402,00

01
02
03

Quant.
Estimada
600
180
4060

Un.

Descrição

SC50
SC

Cimento CP-II – F – 32
Cal Hidratada CH III

SC8

Cal Hidratada PARA PINTURA COM FIXADOR – cal refinado p pintura
em interiores e exteriores, hidratada por processo químico e isenta de
areia e resíduos, cal pura micropulverizada e hidratada, contém agente
fixador (ardente e secante)

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020
04
05
06
07
08

12.000
20
1.520
520
20

UN
MIL
BR
BR
BR
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Tijolo Comum
Tijolo baiano de 8 furos medindo 9 x 19 x 19
( Milheiro )
Ferro 5/16” - CA 50 - Barra 12 metros
Ferro 4,2 mm - CA 50 - Barra 12 metros
Ferro 3 /8” - Barra 12 metros

COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Quant.
Itens
Un.
Descrição
Estimada
09
50
SC20
Argamassa colante interior AC I
10
03
GL
Resina p/ chapisco Galão 3,6
11
42
M³
Areia Fina
12
40
M³
Areia Grossa
13
30
M³
Pedra nº 1
14
12
M³
Pedrisco
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 dias (trinta) da emissão da nota fiscal.
Bauru, 17 de dezembro de 2020.
Comissão de Licitação.
EXTRATO DO 1º ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020
Processo nº 9748/2019 – Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 008/2019.
Contratante: EMDURB
Compromissária: ALVES & VIDOTTO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME.
Objeto: A EMDURB e a Contratada de comum acordo pactuam a alteração do nome empresarial registrado
em Ata de JOSÉ COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA. ME., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ
n.º 28.785.414/0001-92, para ALVES & VIDOTTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA. ME., conforme 1º Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Sociedade Limitada,
registrado na JUCESP sob o n.º 172.181/20-3 (fls. 306/310).
A empresa ALVES & VIDOTTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME.
mantém os requisitos da habilitação, aderindo ao Edital, as cláusulas do Contrato supramencionado, bem
como as condições estabelecidas no Edital, como se neste instrumento estivesse integralmente transcrito.
Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no Contrato em epígrafe, que não foram
atingidas por este aditivo, permanecem em vigor.
Assinatura: 15/12/2020.
Bauru, 17 de dezembro de 2020.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020
Processo nº 10.050/2019 – Inexigibilidade de Licitação Art. 25, da Lei Federal nº 8666/93.
Contratante: EMDURB
Contratada: VAT – VIAÇÃO ADAMANTINA DE TRANSPORTES LTDA.
Objeto:A EMDURB e a CONTRATADA, de comum acordo, aditam o Contrato em epígrafe, referente à
licitação na modalidade Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, considerando a
Pandemia mundial do COVID-19, conforme solicitação da gestora com as justificativas anexas ao processo
em epígrafe às fls. 196/202, e concordância da contratada as fls. 208v, objetivando a supressão de 300
(trezentas) unidades de passagem de transporte de linha intermunicipal suburbana entre as cidades de
Bauru-Piratininga do citado Contrato, com fundamento no artigo 65, § 2º, inciso II da Lei Federal nº
8.666/93. Considerando a supressão retrocitada, o contrato sofrerá uma redução no valor de R$ 1.320,00
(Um mil trezentos e vinte reais), passando de R$ 2.619,20 (Dois mil seiscentos e dezenove reais e vinte
centavos) para R$ 1.299,20 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e a quantidade
passando de 600 para 300 unidades de passagens suburbanas. Fica pactuado entre as partes que as demais
cláusulas, formas e condições de entrega e pagamento, não atingidas por este ou outro termo aditivo,
permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 23/11/2020.
Bauru, 17 de dezembro de 2020.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2020
Processo nº 10.050/2019 – Dispensa de Licitação Art. 24, Inc. II, da Lei Federal nº 8666/93.
Contratante: EMDURB
Contratada: VAT – VIAÇÃO ADAMANTINA DE TRANSPORTES LTDA.
Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA, de comum acordo, aditam o Contrato em epígrafe, referente
à licitação na modalidade Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, considerando
solicitação do cancelamento do vale transporte pelo funcionário, e conforme manifestação da gestora com
as justificativas anexas ao processo em epígrafe às fls. 196/202, e concordância da contratada as fls. 208v,
objetivando a supressão de 600 (seiscentas) unidades de passagem de transporte de linha intermunicipal
suburbana entre as cidades de Bauru-Pederneiras do citado Contrato e com fundamento no artigo 65, § 2º,
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Considerando a supressão retrocitada, o contrato sofrerá uma redução
no valor de R$ 4.410,00 (Quatro mil, quatrocentos e dez reais), passando de R$ 8.768,40 (Oito mil setecentos
e sessenta e oito reais e quarenta centavos) para R$ 4.358,40 (Quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais
e quarenta centavos), e a quantidade passando de 1200 para 600 unidades de passagens suburbanas. Fica
pactuado entre as partes que as demais cláusulas, formas e condições de entrega e pagamento, não atingidas
por este ou outro termo aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 23/11/2020.
Bauru, 17 de dezembro de 2020.
Presidente da EMDURB.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2020
Processo nº 4757/2020 – Pregão Eletrônico R.P. nº 043/2020
Contratante: EMDURB – Compromissária: BRASEPI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO
de Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I - cabeça, face, olhos e protetores auriculares, conforme
especificação abaixo descrita:
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EPIs- CABEÇA, FACE E OLHOS E PROTETORES AURICULARES
Valor
Valor
ITEM QTD UN. TAMANHO
DESCRIÇÃO
Marca/C.A.
Unitário
Total
Capacete Conjugado – Meia
Aba na cor azul royal,
proteção facial acoplado em
acrílico de 25 (vinte e cinco)
ULTRAcm com 2 (duas) viseiras
MASTER
reservas e com protetor
CA: 12354
R$
R$
01
100 Un.
ÚNICO
auricular tipo concha com
AGENA
132,00 13.200,00
atenuação mínima de 24
CA: 7166
DB, todos com C.A. ou
PLASTCOR
Certificado de Conformidade CA: 15019
Sinmetro ou Certificado
de Conformidade Inmetro
conforme MP 905/2019.
VALOR TOTAL
R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do produto mediante a emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 15/12/2020
Bauru, 17 de dezembro de 2020.
Presidente da EMDURB.
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Publcada em 15/12/2020, onde se lê:
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062704
Processo nº 2272/2020 - Pregão Eletrônico – RP nº 021/2020
Contratante: EMDURB....
Leia-se:
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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
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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).
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CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 4º
A Política de Investimentos da FUNPREV tem como objetivo estabelecer as diretrizes das
aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando
superar a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e
atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência,
liquidez, transparência e diversificação.
Art. 5º
A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência
na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em
instituições que possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício
da atividade de administração de grandes volumes de recursos e em ativos de baixo risco.
Art. 6º
Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico,
a política estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação
dos ativos à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos normativos da Resolução
nº 3922/10 do Conselho Monetário Nacional e Portaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência Social e
suas alterações ulteriores.

Art. 7º
são:

CAPÍTULO III
DO CENÁRIO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
De acordo com o Boletim Focus do dia 2711/2020, as expectativas para os principais indicadores

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.

Fonte: BACEN - Sistema de Expectativas de Mercado (FOCUS). Disponível em: file:///C:/Users/Funprev/
Downloads/R20191025%20(3).pdf Acesso em: 01 Dez. 2020.

Resolução n.º 87, de 02 de dezembro de 2020.
Define a política anual de investimentos dos recursos em moeda corrente da Funprev, de forma a contemplar
o modelo de gestão, a estratégia de alocação de recursos entre os diversos segmentos de aplicação e os
limites utilizados para investimentos, para o exercício de 2021.
O Conselho Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
– FUNPREV, CNPJ: 46.139.960/0001.38, no uso de suas atribuições legais, em atendimento à Resolução
CMN nº 3.922, de 25/11/2010 do Conselho Monetário Nacional e publicado pelo Banco Central do Brasil.
RESOLVE:
Art. 1º
Definir a Política de Investimentos da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV para o exercício de 2021.
Art. 2º
Os dispositivos e demais informações da Política de Investimentos estão descritos detalhadamente
no Anexo I que é parte integrante desta Resolução.
Art. 3º
Esta Resolução entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2021.
Bauru, 02 de dezembro de 2020.

Art. 8º
Quanto ao cenário político, econômico e os efeitos da Pandemia da Covid-19, espera-se um
ambiente de dificuldade de atingimento de meta atuarial em virtude da queda da SELIC, tendo como
consequência a diminuição nos prêmios de renda fixa e a necessidade de investimentos no segmento de
renda variável. Maiores informações relacionadas ao cenário econômico estão no Anexo II que é parte
integrante desta Política de Investimentos.

Luiz Antônio da Silva Pires
Presidente do Conselho Curador

Dalete Demarchi
Secretária do Conselho Curador

Sérgio Ricardo Correa Alberto
Membro do Conselho Curador

Marta Correa de Castro Alves
Membro do Conselho Curador

José Ricardo Ortolani
Membro do Conselho Curador

Nilton José de Oliveira
Membro do Conselho Curador
ANEXO I

CAPÍTULO I
DA INTRODUÇÃO
Art. 1º
Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN Nº 3.922, de 25 de novembro
de 2010, a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV,
apresenta sua Política de Investimentos para o exercício de 2021, aprovada por seu órgão superior
competente.
Art. 2º
A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta
e norteia todo o processo de tomada de decisão relativo aos investimentos dos Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS) empregada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão
dos recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro.
Art. 3º
Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em
critérios técnicos de grande relevância. Ressalta-se que, o principal a ser observado para que se trabalhe
com parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, o
enquadramento entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e
as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial.

CAPÍTULO IV
DOS CONTROLES INTERNOS
Art. 9º
São elaborados pelos responsáveis pela gestão dos recursos da FUNPREV, relatórios de
acompanhamento das aplicações. Esse relatório será elaborado mensalmente, com a devida verificação
de aderência a esta Política de Investimentos, a devida aprovação do Conselho Fiscal e terá como objetivo
documentar e acompanhar a aplicação de seus recursos.
Parágrafo único. Caberá ao comitê de investimentos da FUNPREV, com os subsídios do Núcleo de
Gerenciamento de Investimentos, acompanhar a Política de Investimentos e sua aderência legal, analisando
a efetiva aplicação dos seus dispositivos, submetendo à deliberação do Conselho Curador.
Art. 10
Os relatórios supracitados serão colocados à disposição da Secretaria Nacional de Previdência,
Tribunal de Contas do Estado (TCE/SP), Conselho Curador e Conselho Fiscal/FUNPREV e demais órgãos
fiscalizadores.
Art. 11
As operações, realizadas no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos), deverão
ser realizadas através de plataforma eletrônica autorizada, por meio do portal da Bolsa de Valores que já
atende aos pré-requisitos para oferecer as rodas de negociações nos moldes exigidos pelo Tesouro Nacional
e pelo Banco Central. A FUNPREV deverá, ainda, realizar o acompanhamento de preços e taxas praticados
em tais operações e compará-los aos preços e taxas utilizados como referência de mercado (ANBIMA).
CAPÍTULO V
DAS METAS
Art. 12
As metas atuarial e gerencial da FUNPREV serão definidas da seguinte forma:
IAtuarial: os recursos financeiros administrados pela FUNPREV deverão ser aplicados de forma
a acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescido de uma taxa de
juros de 5,38% a.a. conforme Portaria nº 12.233 de 14/05/2020 expedida pelo Ministério da Economia e
pelo parecer atuarial nº 85/2020 emitido pela Actuarial Assessoria e Consultoria Atuarial, observando-se
sempre a adequação do perfil de risco dos segmentos de investimento. Além disso, devem ser respeitadas
as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos compromissos
atuariais.
IIGerencial:
a)
Segmento de Renda Fixa: para o segmento de renda fixa, o benchmark utilizado será de 100%
do IMA Geral. No entanto, o RPPS poderá rever o benchmark do segmento de renda fixa ao longo do prazo
de vigência desta Política de Investimentos;
b)
Segmento de Renda Variável: para o segmento de renda variável, o benchmark utilizado terá
característica híbrida, sendo 50% do S&P500 e 50% do Ibovespa. Entretanto, o RPPS poderá rever o
benchmark do segmento de renda variável ao longo do prazo de vigência desta Política de Investimentos.
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CAPÍTULO VI
DA ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS
Seção I
Da definição da aplicação de recursos
Art. 13
É de competência do Conselho Curador, definir a aplicação dos recursos financeiros do RPPS.
Caberá a Divisão Financeira a operacionalização das aplicações financeiras e ao Núcleo de Gerenciamento
de Investimentos a transmissão do arquivo digital da Política de Investimentos junto ao Ministério da
Economia.
Art. 14
É de competência do Comitê de Investimentos orientar de forma consultiva a aplicação dos
recursos financeiros e a operacionalização da Política de Investimentos do RPPS, com fundamento no
trabalho técnico elaborado pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos.
Art. 15
Fica determinado o regime de fluxo de caixa para pagamento das despesas previdenciárias e
administrativas, utilizando as receitas mensais da FUNPREV provenientes das contribuições obrigatórias
dos servidores, dos entes patronais, do COMPREV, do termo de acordo com a PMB, do plano de
equacionamento de deficit vigente e dos rendimentos das aplicações.
Art. 16
A atuação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos pautará na avaliação e sugestão
das alternativas de investimentos com base nas expectativas quanto ao comportamento das variáveis
econômicas e fica limitada às determinações desta Política.
Art. 17
É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de fatores de
risco que podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles:
IRisco de Mercado – é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações
financeiras
disponíveis no mercado financeiro, corresponde
à incerteza em relação ao resultado de um
investimento financeiro ou
de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças futuras
nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como
taxa de juros, preços de ações
e outros índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro;
IIRisco de Crédito – também conhecido como risco institucional ou de contraparte, é aquele em
que há a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado pela instituição que emitiu determinado
título, na data e nas condições negociadas e contratadas;
IIIRisco de Liquidez – surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de
um determinado ativo no momento e no
preço desejado. Ocorre quando um ativo está com baixo
volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço que o
comprador está disposto a
pagar (oferta de compra) e aquele que o
vendedor gostaria de vender (oferta de venda). Quando é
necessário vender algum ativo num mercado ilíquido, tende a ser difícil conseguir
realizar a venda
sem sacrificar o preço do ativo negociado.
Seção II
Da forma de gestão
Art. 18
De acordo com as hipóteses previstas na legislação, Resolução Nº 3922/10 do Conselho
Monetário Nacional, a aplicação dos ativos será realizada por gestão, própria, terceirizada ou mista. Para a
vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos da FUNPREV será própria.
Art. 19
A adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos ficará sob a responsabilidade
do RPPS, com profissionais qualificados e certificados por entidade de certificação reconhecida pela
Secretaria da Previdência Social, conforme exigência da Portaria n° 155/08, que para tanto gerenciará a
aplicação de recursos, escolhendo os ativos, respeitando critérios de diversificação, delimitando os níveis
de riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações observando-se que as análises dos investimentos são
realizadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos em conjunto com o Comitê de Investimentos
e as decisões sugeridas dos investimentos deverão ser analisadas e deliberadas pelo Conselho Curador da
Funprev.
Art. 20
O RPPS poderá segundo os princípios norteadores da administração pública contratar
empresa de consultoria, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução N° 3922/10, para prestar
assessoramento às aplicações de recursos.
Art. 21
De acordo com a Resolução CMN N° 3.922/2010 as instituições administradoras devem
elaborar, no mínimo mensalmente, relatórios detalhados das aplicações dos recursos em moeda corrente
do RPPS. Tais relatórios devem conter informações sobre as rentabilidades das aplicações, bem como, os
riscos incorridos pelas mesmas.
Art. 22
Os responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS devem elaborar trimestralmente a avaliação
do desempenho das Instituições Financeiras administradoras/gestoras de recursos.
§ 1º - Os responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS poderão, na hipótese de não atendimento aos
critérios de desempenho, nos períodos de 12 e 24 meses, conforme tabela 1 anexa, efetuar a análise da
migração parcial ou total dos recursos, podendo ser alocados em outro fundo do mesmo segmento melhor
rentabilizado ou outros segmentos conforme a atual política de investimentos, se o valor presente, estiver
superior ao valor principal aplicado, e ainda rescindir o contrato de administração, no caso de carteiras
administradas ou efetuar saque (total ou parcial) no caso dos fundos de investimentos.
§ 2º - Nos casos de inexistência de benchmark, deverá ocorrer a análise individualizada dos fundos de
investimentos considerando a performance no longo prazo, avaliando a viabilidade da aplicação, adotandose as providências do § 1º.
§ 3º Quando da apuração de rentabilidade insatisfatória, o Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
poderá solicitar a manifestação dos gestores dos fundos por escrito e discutirá com o Comitê de
Investimentos para reavaliação.
Art. 23
Os Ativos Mobiliários integrantes da carteira do regime próprio da FUNPREV deverão ser
marcados e comercializados a valor de mercado, buscando otimizar ganhos e minimizar a realização de
possíveis desvalorizações das cotas, observadas as regras e os procedimentos estabelecidos pela Secretaria
da Previdência Social.
Art. 24
Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser registrados nos Sistemas
de Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela CVM. Em linha
com o que estabelece a portaria MPS nº 577 de 27/12/2017:
I - Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras dos fundos de investimentos, nos quais o
Instituto aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos pertencentes às carteiras
dos Fundos regidos pela portaria MPS nº 65 de 26/02/2014), mediante a utilização de metodologias de
apuração em consonância com as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores
Mobiliários e pela ANBIMA.
II - Os títulos de emissão do Tesouro Nacional deverão ser contabilizados pelos respectivos custos de
aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, desde que atendam cumulativamente aos seguintes
parâmetros, cuja comprovação deverá ser efetuada na forma definida pela Secretaria de Previdência,
conforme divulgado no endereço eletrônico da Previdência Social na rede mundial de computadores Internet:
a) Sendo observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do
RPPS;
b) Sendo classificados separadamente dos ativos para negociação, ou seja, daqueles adquiridos com o
propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisição;
c) Sendo comprovada a intenção e capacidade financeira do RPPS de mantê-los em carteira até o
vencimento; e
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d) Sendo atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicáveis aos RPPS, inclusive no que se refere
à obrigatoriedade de divulgação das informações relativas aos títulos adquiridos, ao impacto nos resultados
e aos requisitos e procedimentos, na hipótese de alteração da forma de precificação dos títulos de emissão
do Tesouro Nacional.
III - O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pela FUNPREV são os
mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de Apreçamento do Custodiante.
Art. 25
O RPPS poderá adotar a estratégia de realizar os rendimentos excedentes à variação do limite
por artigo estabelecido para alocação dos recursos.
CAPÍTULO VII
ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS
Art. 26
Antes das aplicações, a gestão deste RPPS receberá as informações necessárias, por escrito,
através de documentos para análise contendo a identificação e assinatura do representante do produto
financeiro ofertado, para verificação do atendimento a ser recebido, bem como de verificação do
enquadramento do produto, seu histórico de rentabilidade, riscos e perspectiva de rentabilidade satisfatória
no horizonte econômico esperado.
Art. 27
A gestão deste RPPS poderá fazer a comparação dos investimentos com a sua meta atuarial
para identificar aqueles com rentabilidade insatisfatória ou inadequação ao cenário econômico, visando
possíveis sugestões de solicitação de resgate.
Art. 28
Para fundos do segmento de Crédito Privado e FIDC fica estabelecido que o fundo tenha
nota de classificação de risco, por agência de rating, no mínimo AA; sendo que os ativos de emissores
privados integrantes da carteira também devem atender a este requisito e de acordo com os controles do
risco de crédito desta política de investimentos. No caso dos FIDC abertos e fechados, obrigatoriamente e
exclusivamente só poderão receber aplicações financeiras se tiverem suportado de cotas subordinadas de no
mínimo 40% de sua carteira e descrito em seu respectivo regulamento em conformidade aos controles do
risco de crédito conforme critérios estabelecidos nesta política de investimentos, neste caso, estes fundos
obrigatoriamente deverão estar classificados por agência de rating com nota de no mínimo AAA. Fundos
com prazo para conversão de cotas superiores a 5 (cinco) anos não poderão receber aportes.
Art. 29
Esta Política de Investimentos é determinada em concordância com a Resolução CMN Nº 3922,
de 25/11/2010.
Art. 30
As aplicações dos recursos financeiros da FUNPREV em ativos de renda fixa poderão ser feitas
por meio de carteira própria e/ou fundos de investimento abertos ou fechados, os quais deverão estar aptos
a receber aplicações desta categoria de cotista, segundo a legislação em vigor.
Art. 31
As aplicações dos recursos financeiros do RPPS, em ativos de renda variável, poderão ser
feitas por meio de fundos de investimento abertos e referenciados em índice do mercado de ações, fundos
de índice de ações, e, ainda, em fundos de investimentos em participações, Fundos de Investimentos
Imobiliários fechados e fundos de investimentos no exterior nos parâmetros estabelecidos pela Resolução
Nº 3922/10.
Art. 32
Conforme o artigo 9º da Resolução CMN Nº 3922/10, as alocações no segmento de imóveis
serão efetuadas, exclusivamente, com os terrenos ou outros imóveis vinculados por lei ao RPPS.
Art. 33
Os imóveis repassados pelo Município deverão estar devidamente registrados em Cartório de
Imóveis e possuir as certidões negativas de IPTU e vinculado ao RPPS.
Art. 34
Deverão ser observados critérios de Rentabilidade, Liquidez e Segurança.
Art. 35
Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de renda fixa, os títulos e valores
mobiliários permitidos pela legislação vigente aplicável aos RPPS.
Art. 36
As aplicações em títulos ou valores mobiliários de emissão de uma mesma pessoa jurídica, de
sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras
sociedades sob controle comum, não podem exceder, no seu conjunto, 20% (vinte por cento) dos recursos
em moeda corrente do RPPS.
Art. 37
Neste contexto, obedecendo-se os limites permitidos pela Resolução CMN N° 3922/10, propõese adotar o limite de no mínimo 60% (sessenta por cento) e no máximo 100% (cem por cento) das aplicações
no segmento de renda fixa.
Art. 38
A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado secundário (compra/venda de títulos
públicos), obedecerá ao disposto, Art. 7º, inciso I, alínea “a” da Resolução CMN N° 3922/10, e deverão ser
comercializados através de plataforma eletrônica ou oferta pública do Tesouro Nacional e registrados no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
Art. 39
Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal estabelece que os recursos
alocados nos investimentos, cumulativamente, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade
dos recursos em moeda corrente do RPPS.
Art. 40
As aplicações previstas neste capítulo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento)
da totalidade dos recursos, em moeda corrente do RPPS.
Art. 41
Cabe ressaltar que o limite nas modalidades Multimercado, Fundo de Investimentos em
Participações (FIP), somados ao limite de aplicação no segmento de renda variável não devem exceder
30%.
Art. 42
Os Limites estabelecidos pelo RPPS para o segmento de imóveis são os seguintes:
IAs aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os imóveis
vinculados por lei ao RPPS.
IIAs aplicações de que trata este artigo não compõem os limites de aplicações em moeda corrente
previstos na Resolução N° 3922/10.
Art. 43
É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o mercado apresentará períodos
adversos, ao menos em parte da carteira. Daí ser imperativo um horizonte de tempo que possa ajustar essas
flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de ocasionais desvalorizações das cotas de investimentos.
Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à política de investimentos definida originalmente a partir do seu
perfil de risco.
Art. 44
De forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos de alta (vendendo) ou
baixa (comprando) com o objetivo de balancear sua carteira de investimentos. Neste sentido, 5 (cinco)
virtudes básicas de um bom investidor são fundamentais: disciplina, eficiência, conhecimento, dinâmica e
diversificação.
Art. 45
As aplicações realizadas pelo RPPS passarão por um processo de análise, para o qual
serão utilizadas algumas ferramentas disponíveis no mercado, como o histórico de cotas de fundos de
investimentos, abertura de carteira de investimentos, informações de mercado on-line, pesquisa em sites
institucionais e outros.
Art. 46
Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos, será feita uma
análise do gestor/emissor e da taxa de administração cobrada. As aplicações financeiras da Funprev serão
constantemente monitoradas através de sua valorização diária da carteira consolidada e seu desempenho,
entrementes também é critério desta FUNPREV a análise e estudo da abertura das carteiras e seus ativos.
Art. 47
As avaliações serão feitas para orientar as definições de estratégias e as tomadas de decisão, de
forma a aperfeiçoar o retorno da carteira e minimizar riscos.
Art. 48
Em resumo, os investimentos da FUNPREV, em 2021, seguirão a distribuição contida na Tabela
3.
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CAPÍTULO VIII
DAS VEDAÇÕES
Art. 49
Aplicar os recursos em cotas de fundos de investimentos, cuja atuação em mercados de
derivativos gere exposições superiores ao respectivo patrimônio líquido.
Art. 50
Aplicar recursos em fundos que mantenham em suas carteiras títulos e valores mobiliários de
emissores privados, exceto ações, sem rating ou nota inferior as descritas na Tabela 2 e item Alocação
Estratégicas dos Recursos da presente Política de Investimentos.
Art. 51
Realizar as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas
no mesmo dia, independentemente do RPPS possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo, com
exceção dos fundos de investimentos multimercado.
Art. 52
Atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros
ativos que não os previstos na Resolução CMN n° 3922/10 e suas alterações.
Art. 53
Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios, cuja
carteira contenha, direta ou indiretamente, direitos creditórios e títulos representativos desses direitos em
que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra
forma, e em cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios não padronizados.
Art. 54
Concentração superior a 25% do total de recursos deste RPPS em uma única Instituição
Financeira/Gestora.
Parágrafo Único. Excepcionalmente, será admitida concentração até 30% em momentos específicos de
ajustes/incertezas na economia e/ou estresse na conjuntura econômica que possa gerar volatilidade na
carteira de investimentos e/ou em circunstâncias onde haja excelentes oportunidades de investimentos que
satisfaçam aos interesses desta FUNPREV de acordo com a estratégia a ser definida conforme o cenário
macroeconômico exigir, tendo em vista as previsões do mercado financeiro de forma a não gerar prejuízos
nas movimentações e em caso de eventual desenquadramento respeitando o prazo dado pela Secretaria
Nacional de Previdência para as devidas correções.
Art. 55
As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas
de fundos de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º, inciso I da Resolução CMN
3.922/10, não podem exceder a 15% (quinze por cento) das aplicações dos recursos do RPPS.
Art. 56
O total das aplicações dos recursos do RPPS em um mesmo fundo de investimento deverá
representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo.
Art. 57
As aplicações financeiras da FUNPREV somente poderão ser realizadas em fundos de
investimentos e/ou demais ativos financeiros cujos gestores figurem entre os 35 (trinta e cinco) primeiros
classificados no Ranking de Gestão de Instituições Financeiras e Assets por Patrimônio sob Gestão da
ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
Parágrafo Único: As gestoras e/ou fundos em que a FUNPREV mantêm recursos aplicados, independente
do que trata o caput, permanecem aptas a receber novos recursos, desde que atendidos os demais critérios
de avaliação estabelecidos nesta Resolução.
Art. 58
Por motivo de segurança, a fim de garantir liquidez e o efetivo pagamento de suas obrigações,
fica vedada a aplicação em mais de 40% (quarenta por cento) do total da carteira da FUNPREV em fundos
e/ou ativos com carência e/ou prazo para liquidação de resgate superior a 30 (trinta) dias que possam
comprometer a capacidade de pagamentos da FUNPREV.
Art. 59
Aplicar recursos em fundos de investimentos com histórico menor que 12 (doze) meses. No caso
de fundos com histórico de 6 (seis) a 12 (doze) meses, será admitida análise criteriosa, sendo necessária a
liquidez de até D+5, não possuir carência, visando eventual aporte de recursos desde que o fundo tenha, na
data da análise, um patrimônio líquido igual ou superior ao patrimônio líquido da FUNPREV. Os fundos de
vértices não estão incluídos nas vedações deste artigo.
Art. 60
Realizar atendimento de representante(s) de Instituição Financeira, com a finalidade de
apresentação e/ou oferta de produtos de investimentos, sem a participação de no mínimo dois dos
responsáveis pela gestão dos recursos da FUNPREV, podendo ser o Presidente do RPPS, membro do
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, membros do Comitê de Investimentos, Conselho Curador ou
Conselho Fiscal.
CAPÍTULO IX
DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA
Art. 61
As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser
disponibilizadas aos interessados, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua aprovação, observados os
critérios estabelecidos pelo então Ministério da Previdência Social. À vista da exigência contida no art. 4º,
incisos I, II, III e IV, parágrafo primeiro e segundo e ainda, art. 5º da Resolução CMN n° 3922/10, a Política
de Investimentos deverá ser disponibilizada no site do RPPS, Diário Oficial do Município ou em local de
fácil acesso e visualização, sem prejuízo de outros canais oficiais de comunicação.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 62
A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e monitorada
no curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior competente do RPPS, sendo que o
prazo de validade compreenderá o ano de 2020.
Art. 63
Reuniões extraordinárias junto ao Conselho Curador serão realizadas sempre que houver
necessidade de ajustes nesta política de investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado,
quando se apresentar o interesse da preservação dos ativos financeiro e/ou com vistas à adequação à nova
legislação.
Art. 64
Durante o ano de 2021 recomenda-se estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento
e operacionalização dos investimentos do RPPS, bem como aos membros dos Conselhos Curador e
Fiscal, através da Certificação Profissional Série 10 (CPA-10), ou outra de nível superior a esta instituída
pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, CGRPPS Certificação dos Gestores dos RPPS, instituído em parceria entre a ABIPEM - Associação Brasileira de
Instituições de Previdência Estaduais e Municipais e a APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Capitais.
Art. 65
As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com a FUNPREV poderão, a
título institucional, dar apoio técnico através de cursos, reuniões em outros locais a do endereço do RPPS,
seminários e workshops ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para
capacitação de servidores e membros dos Conselhos, bem como, contraprestação de serviços e projetos de
iniciativa do RPPS, sem que haja ônus ou compromisso vinculados aos produtos de investimentos.
Art. 70
Os novos recursos aportados poderão ser aplicados nos produtos de investimentos que
apresentarem melhor rentabilidade líquida num período de avaliação de no mínimo, no acumulado do
ano, 12 (doze), 24 (vinte a quatro) e 36 (trinta e seis) meses anteriores à data de aplicação, com exceção
aos FI fechados ou com prazo de fechamento determinado ou ainda aqueles que no momento da análise
estejam com rentabilidade baixa, mas com expectativas positivas conforme estratégia dos investimentos e
conjuntura econômica daquele momento e, ainda, estejam de acordo com os limites descritos na Tabela 3,
respeitando os enquadramentos definidos nesta Política de Investimentos.
Art. 71
Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução do CMN N° 3922/10.
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RESUMO GERAL
O 1º semestre de 2020 será lembrado por muito tempo como o período que mais trouxe incertezas em escala
global, o novo coronavírus inicialmente descoberto na china, se alastrou pelo resto do mundo com uma
velocidade sem precedentes.
O vírus foi o principal foco do 1º semestre, no início causada pela falta de informação técnica sobre
seus efeitos, e posteriormente com os efeitos impactando os maiores centros do mundo, atingindo e se
espalhando do oriente ao ocidente.
A globalização foi fator determinante para a disseminação do vírus, por ser altamente contagioso,
rapidamente afetou a população e o resultado imediato foi uma sequência de países decretando calamidade
pública e estado de emergência.
O caráter do vírus foi identificado como de baixa taxa de mortalidade, porém cada vida importa e por se
tratar de uma pandemia que demorou a ser compreendida, os números preencheram um gráfico crescente,
indicando a infecção em escala, e o número de vítimas cada vez maior.
Ao ponto em que o tempo foi passando, inúmeras formas de como combater o vírus foram discutidas, a que
mais parecia surtir efeito e a mais indicada, foram as medidas de distanciamento social, no seu estágio mais
crítico o Lockdown, o confinamento, a quarentena.
Apesar de auxiliar e controlar a disseminação do vírus, era nítido que os impactos econômicos por realizar
tal medida, seriam inevitáveis, com a paralisação quase que completa da economia, o mercado viveu talvez
a pior crise em sua história até o momento.
Ainda não se pode precisar todos os impactos econômicos e sociais da crise causada pelo coronavírus, mas
todas as previsões estatísticas em relação a economia, vem recheadas de previsões de expectativa de PIB
negativo, aumento do desemprego e enfraquecimento em diversas áreas e setores econômicos, dito isso,
recessão econômica é o assunto mais discutido no momento.
A luz do fim do túnel se dá por dois motivos, o primeiro é o desenvolvimento das vacinas, a mais avançada
por sinal parece ser a desenvolvida no Brasil, com isso poderíamos erradicar o vírus e dar um novo passo
ao “novo normal “, que seria o pós Covid. O segundo motivo vem sendo proporcionado pelo estado, com
estímulos fiscais que tem o objetivo de auxiliar a população/setores mais afetados e sustentar a crise por
meio do QE (quantitative easing) que seria uma flexibilização da política monetária e a inserção de liquidez
na economia.
CENÁRIO POLÍTICO
O cenário político foi bastante conturbado no 1º semestre de 2020, com alguns pilares e principais nomes
do governo saindo de cena, como os Ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, que
saíram respectivamente do cargo em plena pandemia, indicando a total falta de gestão do governo.
Tivemos a saída do Ministro da Educação Abraham Weintraub, após algumas polêmicas envolvendo seu
nome, e a saída que mais afetou os mercados, de Sérgio Moro, que na oportunidade ocupava o cargo de
Ministro da Justiça.
A pandemia interrompeu momentaneamente o processo de consolidação fiscal pelo qual a economia
brasileira buscava. Durante o período de crise sanitária e econômica, a prioridade passou a ser, obviamente,
a vida e a saúde das pessoas, assim como a preservação de empregos, renda e empresas.
Devido a isso, o governo lançou plano de medidas emergenciais de apoio à saúde e à economia, porém
muitas das quais envolvem um enorme custo fiscal.
A preocupação com o quadro fiscal, endividamento, rolagem de dívidas e teto de gastos, foram os assuntos
mais pertinentes no cenário político brasileiro, em virtude dos gastos com auxílio emergencial, promovidos
pelo governo para amparar a população em meio à crise, devido as medidas de restrição e isolamento social,
que impossibilitou milhares de trabalhadores informais de adquirirem renda.
Caso aconteça, além de gerar desconfiança dos investidores estrangeiros, geraria um aumento na taxa de
juros e no risco Brasil e isso não seria bom para o estado da economia atual, que já segue prejudicada.
Situação que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os investidores
estrangeiros, a partir de um quadro fiscal mais bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que
ocasionalmente levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos governamentais.
Além disso, existem importantes dúvidas com relação à reforma tributária entregada em fases com
distanciamento de tempo entre elas, que é mais fácil de ser aprovada, mas que não se sabe onde acaba.
Assunto de extrema importância para os mercados e que nos deram bons resultados no ano de 2019, a
agenda de reformas não andou em 2020 como se esperava, trazendo de volta a incerteza que o investidor
procura fugir.
4.1
INTERNACIONAL - 1° SEMESTRE DE 2020
A pandemia do novo coronavírus vem impactando negativamente o mundo todo. A previsão do FMI
(Fundo Monetário Internacional) ao analisar o 1º Semestre de 2020, é que o PIB mundial retrocederá
4,9% este ano em 2020. Para 2021, a expectativa é de crescimento de 5,6%. As revisões feitas na maioria
das vezes para baixo, refletem a queda da atividade econômica no primeiro semestre mais forte do que se
imaginava, de acordo com a perspectiva da manutenção de algumas medidas de isolamento social e o efeito
da crise sobre o produto potencial global.
Dadas as projeções, ao final de 2021, a economia mundial terá retornado ao nível de 2019, mas ainda estará
6% abaixo do nível projetado antes da crise.
Em termos globais, podemos observar o tamanho da crise que estamos enfrentando devido a alguns
indicadores, como por exemplo o VIX, que traz a expectativa de volatilidade do mercado de ações com
base nas opções de índice S&P 500.
Diante do enorme estímulo monetário injetadospelos bancos centrais ao redor do mundo, os mercados de
ativos têm reagido de forma peculiar, vemos os resultados mais a frente, porém isso levará a uma descolada
da economia real, o que traz um risco de correção.
EUA
A produção industrial dos EUA cresceu 5,4% em junho, em relação a maio, alcançando um nível mais alto
do que o esperado pelo mercado. Com a reabertura das fábricas dos EUA, a produção industrial foi capaz
de se recuperar do declínio recorde de abril. Ainda assim, apesar dos recentes ganhos, o índice registra no
segundo trimestre de 2020 uma queda de 42,6%, em relação ao mesmo período do ano passado. Trata-se da
maior contração trimestral desde a Segunda Guerra Mundial.
Após três meses seguidos de deflação, foi divulgado pelo Instituto de Estatística que o índice de preços
ao consumidor - CPI subiu 0,6% em junho. O dado já reflete o relaxamento das medidas de lockdown
que permitiram a reabertura de lojas e estabelecimentos comerciais. O núcleo da inflação, que exclui
as categorias frequentemente voláteis de alimentos e energia, aumentaram 1,2% no ano, inalterados em
relação ao mês passado.
Do lado da demanda, o Departamento do Comércio dos EUA divulgou que as vendas no varejo avançaram
7,5% em junho. O número que representa as compras em lojas, restaurantes e e-commerce totalizaram US$
524,3 bilhões (cerca de R$ 2,81 trilhões) no mês, aproximando-se aos níveis da pré-pandemia. O aumento
foi impulsionado por uma retomada nas vendas de automóveis, móveis, roupas e eletrônicos, já que os
consumidores voltaram às lojas após a reabertura da economia.
Em relação ao mercado de trabalho norte-americano, o Departamento do Trabalho divulgou a criação
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de 4,8 milhões de vagas de emprego em junho. O resultado superou a expectativa de economistas, que
esperavam a geração de 2,9 milhões de vagas no período. Assim, a taxa de desemprego no país caiu para
11,1% em junho ante 13,3% em maio. A expectativa era que a taxa recuasse para 12,4%. Com esses
números, o país contabiliza 17,8 milhões de pessoas desempregadas.
Conforme previsão do FMI - Fundo Monetário Internacional, o PIB norte-americano deve contrair -37%
anuais no 2º trimestre, e uma recuperação nos trimestres seguintes até fechar o ano com contração de -6,6%.
Segundo o órgão, uma segunda onda de contágios pelo coronavírus exigirá uma nova rodada de medidas
fiscais nos próximos meses para estimular a demanda, aumentar a preparação do setor de saúde e apoiar
os mais vulneráveis, destacando que o país tem espaço fiscal e isso deve ser implantado rapidamente para
acelerar a recuperação após a contração do segundo trimestre.
ÁSIA
Na China, a produção industrial já voltou a crescer na comparação interanual (4,2% ao ano, em média, em
abril e maio), após fortes quedas, de 13,5% em média, em janeiro e em fevereiro. As vendas do comércio, em
contrapartida, ainda apresentam taxas negativas (mas decrescentes) na comparação interanual, indicando a
possível presença de restrições à mobilidade e o impacto da perda de renda dos consumidores, aliado a uma
maior cautela diante das incertezas que permanecem.
A região da Ásia Oriental, a primeira a enfrentar os problemas oriundos da contaminação pelo corona-vírus,
também foi a primeira a aliviar as medidas de isolamento e retomar as atividades. Conforme informou a
agência Caixin/Markit, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial chinês subiu
a 50,7 pontos em maio, de 49,4 pontos no mês anterior. Embora modesta, a leitura de maio foi a mais
alta desde janeiro, diante do forte aumento da produção em razão do retorno das empresas ao trabalho.
Porém, a demanda permaneceu fraca, pois muitos dos parceiros comerciais da China ainda estão no auge
da pandemia, então as novas encomendas para exportação permanecem em patamares baixos. O PMI
composto oficial de maio, que inclui atividades de manufatura e serviços, permaneceu estável em 53,4
pontos.
A Agência Nacional de Estatísticas informou que a produção industrial chinesa acelerou a 4,4% em maio na
comparação com maio do ano passado, e segundo mês consecutivo de expansão, após alta de 3,9% em abril.
Ainda assim, o número foi pior que o previsto em meio à queda nas exportações e da demanda doméstica
ainda em recuperação lenta.
No Japão, foi revelado que o PMI industrial caiu a 49,6 pontos em maio, em leitura preliminar medido pela
IHS Markit, ante 50,2 pontos em abril. Enquanto isso, o presidente do banco central local (BoJ, na sigla
em inglês), declarou que a autoridade monetária está pronta para tomar medidas adicionais para amortecer
o impacto da pandemia pelo “coronavírus”, dias após o banco anunciar disponibilidade para injetar 1,7
trilhões de ienes, o equivalente a US$ 15,8 bilhões, em empréstimos a empresas atingidas pela pandemia.
A inflação japonesa confirma o cenário de economia estagnada. O núcleo os preços ao consumidor no Japão
caíram pelo segundo mês seguido em maio, reforçando as expectativas de deflação e levantando um desafio
para as autoridades na batalha para reanimar a economia após a pandemia. Os dados provavelmente irão
complicar o trabalho do BoJ de restaurar o crescimento e a inflação, com uma série de indicadores recentes
sugerindo que o país está em sua pior queda econômica pós-guerra.
EUROPA
A economia europeia entrou numa profunda recessão no primeiro semestre de 2020 a pior contração desde
a Segunda Guerra Mundial. A propagação da COVID-19, gerou medidas de contenção e foram introduzidas
em todo o mundo, fechando voluntariamente grande parte da economia.
Os indicadores sugerem que a economia da zona euro funcionou entre 25% a 30% abaixo da sua capacidade
durante o período do mais rigoroso confinamento. Globalmente, prevê-se que a economia da zona euro se
contraia por cerca de 9% em 2020, antes de recuperar a uma taxa de crescimento anual de 6% no próximo
ano.
Estas projeções são um pouco inferior à previsão da Primavera (março a julho) e apontam para uma
recuperação incompleta como resultado no final de 2021 deverá ser cerca de 2% mais baixo do que antes da
crise e cerca de 4,25% abaixo do nível do PIB previsão no Inverno. As perspectivas de inflação são pouco
alteradas desde a previsão da Primavera, prevendo-se 0,3% para este ano e 1,1% em 2021.
Dados para o primeiro trimestre confirmaram as estimativas iniciais de um impacto econômico considerável,
apesar do confinamento medidas a serem introduzidas apenas por volta de meados de março na maioria
dos países.
Para o segundo trimestre do ano, todos os indicadores rastreados sugerem uma aceleração da contração da
atividade econômica com diferenças persistentes entre países e indústrias. A principal razão para isso é um
período de ‘bloqueio’ em comparação com o primeiro trimestre, enquanto a flexibilização das medidas de
contenção a partir de o início de maio tem sido apenas gradual.
Prevê-se que o declínio do PIB seja particularmente pronunciado no segundo trimestre, em -13,5% em
comparação ao trimestre fiscal anterior. Antecipando o segundo semestre do ano e 2021, o Espera-se que
a economia europeia recupere, mas com diferenças maiores e mais persistentes entre Estados-Membros do
que o esperado na Primavera.
Os sinais de que a atividade econômica já passou o limite foi visível em maio, à medida que a eliminação
progressiva das restrições mais rígidas. Em junho, os indicadores sugerem que a economia ganhou um
novo ímpeto, proporcionando um ponto de partida favorável para uma nova retoma no terceiro trimestre.
Dada a incerteza em torno das projeções econômicas, a previsão continua a basear-se em uma série de
pressupostos importantes. O mais importante, pressupõe-se que as medidas de contenção na EU será
gradualmente levantada e nenhuma segunda onda importante de infecções desencadeará uma nova
sequência de restrições.
Contudo, as medidas contínuas de distanciamento social são tidas em conta com repercussões em setores
que requerem contato interpessoal. As medidas de política fiscal e monetária anunciadas de forma pontual
até a data limite deverão apoiar a recuperação e evitar falências em grande escala. Ainda assim, é provável
que ocorram insolvências e perdas de emprego em todos os Estados Membros.
MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL
No mercado internacional de renda fixa, a volatilidade nos preços manteve-se próxima ao normal após o
FED manter o juro próximo de zero e anunciar que assim deverá permanecer por um tempo suficientemente
prolongado enquanto a economia doméstica não se consolidar no terreno do crescimento.
Os títulos do tesouro americano de 10 anos, obteve rendimento de 0,568% ao ano no final junho.
Já o rendimento dos títulos do governo japonês de 30 anos passou para 0,525% ao ano no fechamento de
junho, uma queda de 0,077 ponto em relação a maio. Para as bolsas de valores internacionais o movimento
foi de valorizações diante da maior clareza sobre a retomada do crescimento da economia global.
Enquanto a bolsa alemã (Dax) recuou 0,54 %, a inglesa (FTSE 100) caiu 1,54%, a do Japão (Nikkei 225)
registrou queda de 2,82% e a americana (S&P 500) valorizou 0,77 %. O petróleo referência Brent ficou em
alta de 0,39% aos US$43,69 o barril negociado na bolsa Mercantil de Futuros de Londres, o petróleo WTI
também operou em alta de 1,28% e com o barril negociado aos US$40,43 na bolsa Mercantil de Futuros,
Nova York.
O preço do minério de ferro negociado no porto de Qingdao, China, ficou estável a US$110,58 a tonelada
seca. O avanço no preço do óleo ocorre após o acordo de corte na produção pela OPEP+, além de declínios
acentuados na produção de outros produtores, liderados pelos EUA e Canadá, em resposta ao colapso na
demanda sem precedentes.
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4.2
NACIONAL - 1° SEMESTRE DE 2020
ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma previa informal do PIB
(Produto Interno Bruto), encolheu 6,28% no primeiro semestre, impactado pelas medidas de combate à
pandemia de coronavírus, que reduziram a atividade de diversos setores da economia. Considerando apenas
o segundo trimestre, a queda foi de 10,94%, em relação ao trimestre anterior, segundo dados divulgados
hoje pelo Banco Central. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, o recuo foi de 12,03%.
O Brasil encerrou o segundo trimestre com a maior taxa de desemprego em três anos e redução recorde no
número de pessoas ocupadas, como consequência das medidas de contenção da pandemia de coronavírus,
que deixou 12,8 milhões de desempregados no período.
Entre abril e junho, a taxa de desemprego chegou a 13,3%, de 12,2% no primeiro trimestre. O resultado
da Pnad Contínua divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
igualou a taxa do trimestre encerrado em maio de 2017 e mostrou ainda forte piora em relação aos 12,0%
de desemprego no segundo trimestre de 2019.
No 1º semestre de 2020, o PIB caiu 5,9% em relação a igual período de 2019 e caiu 9,7% no segundo
trimestre de 2020 (comparado ao primeiro trimestre de 2020), na série com ajuste sazonal. Em relação a
igual período de 2019, o PIB caiu 11,4%.
A taxa de investimento no segundo trimestre de 2020 foi de 15,0% do PIB, ficando abaixo da observada no
mesmo período de 2019 (15,3%).
SETOR PUBLICO
O governo central, responsável por reunir as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco
Central, registrou deficit primário de R$ 417,217 bilhões no primeiro semestre de 2020, o pior resultado
em mais de 20 anos. Apenas em junho, o rombo foi de R$ 194,734 bilhões em junho, ante deficit de R$
11,805 bilhões de um ano antes. Em 12 meses o deficit primário chegou a R$ 483,9 bilhões, representando
6,71% do PIB.
Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, as medidas de combate à covid-19 é o principal
motivo pelos deficit registrados nos primeiros seis meses do ano.
INFLAÇÃO
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o IPCA subiu 0,26% em junho. No
acumulado do primeiro semestre do ano, a alta é de 0,10%.
No Relatório Focus, foi divulgado que entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do
IPCA no médio prazo, denominadas top 5, a mediana das projeções para 2020 foi de 1,51% para 1,80%.
Para 2021, a estimativa do top 5 permaneceu em 2,80%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de
1,51% e 2,80%, nesta ordem.
No caso de 2022, a mediana do IPCA no Top 5 permaneceu em 3,50%, igual ao visto um mês atrás. A
projeção para 2023 no Top 5 foi de 3,38% para 3,25%, ante 3,50% de quatro semanas antes.
Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a variação da cesta de consumo de
famílias com renda de até cinco salários-mínimos e chefiadas por assalariados, registrou inflação de 0,30%
em junho, após registrar alta de -0,25% em maio. Como resultado, o índice acumulou uma elevação de
0,36% no ano e 2,35% em doze meses.
CÂMBIO E SETOR EXTERNO
O dólar comercial encerrou o mês de junho com alta de 1,87%, cotado a R$ 5,440 na venda, em meio à
deterioração das contas públicas devido ao elevado custo social produzido pela pandemia do coronavírus,
e os temores dos impactos da paralisação das atividades na economia por um período prolongado. No
acumulado do ano, a moeda norte-americana valorizou 35,56%.
Em maio, as transações correntes apresentaram superavit de US$ 1,3 bilhões em termos nominais, o
terceiro número positivo consecutivo. O deficit acumulado nos cinco primeiros meses do ano de 2020
somou US$11,3 bilhões. Em 12 meses, o deficit em transações correntes somou US$ 42,4 bilhões (2,54%
do PIB).
O estoque de reservas internacionais atingiu US$ 347,7 bilhões em maio. O aumento de US$ 6,4 bilhões,
relativamente à posição de abril, decorreu principalmente da liquidação de US$ 5,5 bilhões em intervenções
no mercado de câmbio, compostas por US$ 520 milhões em vendas à vista, US$ 3,8 bilhões de concessões
líquidas em linhas com recompra, e US$ 2,2 bilhões em retornos líquidos nas operações compromissadas
em moeda estrangeira.
Conforme divulgou a Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da Economia, a balança comercial
brasileira registrou superavit de US$ 7,463 em junho. O valor indica um crescimento de 25,6% em
comparação a junho de 2019, além de um recorde para o mês, desde 1989. Com o resultado, a balança
comercial acumula superavit de US$ 23,035 bilhões neste ano. As exportações recuaram para US$ 17,912
bilhões, enquanto as importações somaram US$ 10,449.
MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL
Os impactos na economia devido a pandemia a partir de março fizeram com que as taxas de juros, que
já testavam as mínimas históricas caíssem ainda mais. O Copom em junho definiu a meta da taxa Selic
em 2,25% ao ano. Essa redução, combinada a um nível mais baixo de volatilidade, reverteu parte da
desvalorização dos preços dos ativos observadas neste semestre, principalmente no mercado de títulos
públicos. O IMA-Geral encerra o semestre com ganho de 1,87%. Vale destacar que desde maio se observa
recuperação nos preços dos ativos, sobretudo a carteira de títulos públicos em mercado, que já apresenta
retornos positivos.
No semestre, quase todos os subíndices apresentaram retorno positivo, com exceção das carteiras de duration
mais longa. O IMA-B5+, que apresentou ganho de quase 6% entre abril e junho, encerrou o semestre a
-5,26%, refletindo a desconfiança dos investidores em relação ao ambiente econômico de longo prazo. Já
o IMA-B5 encerrou o semestre a 3,17% de ganho. Em relação aos títulos pré-fixados, representados pela
IRF-M, o destaque no acumulado de 2020 até junho ficou com o IRF-M1+, com variação de 6,03%. O
IRF-M e o IMA-S rentabilizaram 2,6% e 1,72%, respectivamente.
Para o Ibovespa, o mês foi de manutenção do movimento de recuperação parcial das fortes perdas
observadas nos meses de março e abril. Mesmo com o avanço da pandemia pelo Brasil, o mercado
financeiro acompanhou o desempenho externo. O Ibovespa espelhou, em parte, os ganhos das bolsas no
exterior, mas principalmente a melhora de uma série de indicadores da economia doméstica. Ao final do
mês de junho, o Ibovespa avançou 8,76%, reduzindo a desvalorização no ano para -17,80%. O índice
encerrou o mês aos 94.229 pontos.
4.3
PERSPECTIVAS
O último mês do semestre foi pautado pela evolução positiva da pandemia no velho continente e na Ásia,
apesar da preocupação com uma possível segunda onda de contágios devido à reabertura gradual das
atividades, que colocou um grande contingente de pessoas na rua expostas ao vírus que ainda circula.
Os indicadores mais recentes da saúde econômica dos países já permitem afirmar que a reabertura das
atividades destravou a economia, ainda que a normalidade ainda esteja longe de ser atingida.
A maior fonte de preocupação continua sendo nas Américas do Sul, Central e do Norte, onde o contágio e
o número de óbitos seguem na direção ascendente. No Brasil, a disseminação do contágio pelo interior do
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país, ainda que nas principais regiões a escalada do contágio tenha regredido, manteve o número de novos
casos em patamares elevados e a retomada da atividade como um todo ainda um tanto reduzida.
A economia doméstica continua ainda muito fraca, com a demanda agregada reduzida e um nível de
ociosidade elevado. Contudo, embora repletos de incertezas por todos os lados, os dados recentes de
atividade e demanda começam a se consolidar e parece que a situação parou de piorar. Nada que nos afaste
de um cenário ruim, contudo nos parece que já há luz no final do túnel, a depender da evolução do contágio.
O cenário provável indica que a economia brasileira recuará na casa dos 6%, e a taxa de desemprego
progredirá mais alguns pontos, dado que o final do programa de manutenção do emprego e renda está
próximo e forçará pequenos e médios empresários a rever seus negócios, colocando assim mais pessoas na
fila do desemprego. A boa notícia, caso retomemos aos rumos pré-pandemia, é que a reação que se prevê
na atividade econômica iniciar já em meados do terceiro trimestre, avance e se consolide em 2021. Nessa
hipótese, o mercado de trabalho reagirá à frente.
Do lado fiscal, os efeitos da pandemia são devastadores. A disciplina fiscal foi abortada, e as previsões
são de que o deficit primário atinja um número próximo dos R$ 800,0 bilhões em 2020, até certo ponto
compreensível diante da situação. Entretanto, a sociedade (leia-se “instituições”) terá que trabalhar duro
para que possamos retornar à situação de equilíbrio fiscal, notadamente nas questões que envolvem as
reformas que deverão tramitar no Congresso, com destaque para as reformas tributária e administrativa.
Caso contrário, estaremos sujeitos a dificuldades em nos financiar com eventual aumento dos prêmios
solicitados pelos investidores para rolar a dívida mobiliária. No momento temos a vantagem das taxas de
juros se situarem em patamares baixos, mas em um ambiente onde há risco de solvência é a situação passa
a ser totalmente adversa.
Fonte: Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos
Tabela 1 – Critérios de desempenho insatisfatório de fundos de investimentos
Enquadramento Resolução N° 3.922/10
Art. 7°, Inciso I – alínea “a” - até 100% (cem por cento) em: títulos de emissão do
Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
Art. 7º, inciso I, alínea “b” - até 100% (cem por cento) em: cotas de fundos de
investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de condomínio
aberto, que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea “a”,
ou compromissadas lastreadas nesses títulos, e cuja política de investimento assuma o
compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de
um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos
de renda fixa)
Art. 7º, inciso I, alínea “c” - cotas de fundos de investimento em índice de mercado
de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, conforme regulamentação estabelecida
pela CVM, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais,
ou compromissadas lastreadas nesses títulos, que busquem refletir as variações e
rentabilidade de índice de renda fixa não atrelados à taxa de juros de um dia, cuja
carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de índice de
renda fixa)
Art. 7º, inciso II, até 5% (cinco por cento) diretamente em operações compromissadas,
lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea “a” do inciso I
Art. 7º, inciso III, alínea “a” - até 60% (sessenta por cento) no somatório dos seguintes
ativos: cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo
“referenciado”, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, constituídos sob a
forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assegure que o patrimônio
líquido esteja investido em ativos que acompanham índice de renda fixa não atrelado à
taxa de juros de um dia (fundos de renda fixa)
Art. 7º, inciso III, alínea “b” - até 60% (sessenta por cento) no somatório dos
seguintes ativos: cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda
fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem
refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa cuja carteira teórica seja
composta por títulos não atrelados à taxa de juros de um dia, conforme regulamentação
estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)
Art. 7º, inciso IV, alínea “a” - até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes
ativos: cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a
forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos
de renda fixa)cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a
forma de condomínio aberto
Art. 7º, inciso IV, alínea “b” - até 40% (quarenta por cento) no somatório dos
seguintes ativos: cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda
fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem
refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação
estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)

Critério de
Desempenho
Insatisfatório
N/a

Rentabilidade
15% abaixo
do benchmark

N/a

Art. 8º, inciso I - até 30% (trinta por cento) em:
a) cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma
de condomínio aberto cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio
líquido esteja investido em ativos que acompanham índices de renda variável,
divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações,
correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais
ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);
b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda variável,
negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros
que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável,
divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações,
correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais
ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda
variável);
Art. 8º, inciso II - até 20% (vinte por cento) em:
a) cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma
de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de
renda variável);
b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado variável, negociáveis
em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que
busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, conforme
regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável);
Art. 8º, inciso III - até 10% (dez por cento) em cotas de Fundos de Investimento
classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto,
cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem (fundos de renda
variável);
Art. 8º, inciso IV - até 5% (cinco por cento) em:
a) cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de
condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo
se para manter a proporção já investida nesses fundos;
b) cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) negociadas nos pregões de bolsa de
valores;
c) cotas de fundos de investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”,
observada a regulamentação estabelecida pela CVM.
Art. 9º A, No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos
regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 10% (dez por
cento) no conjunto de:
I - cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de
fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”;
II - cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio
aberto com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da regulamentação
estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo,
67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de
investimento constituídos no exterior;
III - cotas dos fundos da classe “Ações - BDR Nível I”, nos termos da regulamentação
estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.

Rentabilidade
30% abaixo
do benchmark

Rentabilidade
30% abaixo
do benchmark

Rentabilidade
30% abaixo
do benchmark

Rentabilidade
30% abaixo
do benchmark

Rentabilidade
30% abaixo
do benchmark

Tabela 2 – Rating mínimo para Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos

Rentabilidade
15% abaixo
do benchmark

Agência Classificadora de Risco
Standard & Poors
Moodys
Fitch Rating
SR Rating

Rating Mínimo
brAA
Baa.br
AA (bra)
brAA

Tabela 3 – Objetivos de alocação em 2021
OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E
CARTEIRA
Alocação dos recursos (%)
Alocação dos Recursos/Diversificação
Limite
Limite
Estratégia
Limite
Resolução
Inferior
Alvo
Superior
Rentabilidade
15% abaixo
do benchmark

Art. 7º, inciso V - até 20% (vinte por cento) em: Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)

N/a

Art. 7º, inciso VI, até 15% (quinze por cento), limitado ao montante garantido pelo
Fundo Garantidor de Créditos (FGC), nos seguintes instrumentos financeiros:
a) Certificado de Depósito Bancário (CDB); ou
b) depósito de poupança.

N/a

Art. 7º, inciso VII, até 5% (cinco por cento) em:
a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FDIC);
b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo “crédito
privado” constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação
estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa);
c) cotas de fundo de investimento de que trata art. 3º da Lei nº 12.431, de 24 de junho
de 2011, que disponha em seu regulamento que 85% (oitenta e cinco por cento) do
patrimônio líquido do fundo seja aplicado em debêntures de que trata o art. 2º da Lei nº
12.431, de 2011, observadas as normas da CVM.
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Renda Fixa - Art. 7º
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º,
I, “a”
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, “b”
Operações Compromissadas - Art. 7º, II
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Poupança - Art. 7º, V
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º,
VI
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º,
VII, “a”
FI Renda Fixa “Crédito Privado”- Art. 7º,
VII, “b”
Total do segmento

N/a

100

0,00

0,00

0,00

100
5
60
40
20

35,00
0,00
0,00
10,00
0,00

54,75
0,00
0,00
15,00
0,00

65,00
0,00
15,00
30,00
0,00

15

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,25

0,25

5

0,00

0,00

0,00

100

70,00

Renda Variável - Art. 8º
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I
FI em Ações - Art. 8º, II

35
25

0,00
6,00

1,50
13,50

2,50
20,00

FI Multimercado aberto - Art. 8º, III

10

5,00

9,75

10,00
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FI em Participações - fechado - Art. 8º, IV
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa Art. 8º, V
Investimentos no exterior – Art. 9, A-I, II e III

5

0,00

0,25

0,25

5

0,00

0,00

0,00

10

0,00

5,00

10,00

Total do segmento

35

Total Geral

PODER LEGISLATIVO

Alexssandro Bussola
Presidente

30,00
100,00

COMISSÃO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL DA FUNPREV BIÊNIO
2021/2022
PORTARIA N.º 120/2020
PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO DA ELEIÇÃO DIGITAL
A Comissão torna publico o resultado da apuração da Eleição da Funprev.
FUNPREV - CONSELHO CURADOR APURAÇÃO FINAL BIÊNIO 2021-2022
Colocação
N.º
CANDIDATO
VOTOS
1º
2
ANA LÍGIA CORRÊA DA CONCEIÇÃO
844
2º
1
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
804
3º
3
JOSÉ RICARDO ORTOLANI
651
4º
4
ZENIR ALVARENGA ALVES
425
5º
5
ADRIANA DOS SANTOS QUEIROZ
322
6º
6
ARI EUCLIDES ACOSTA
316
7º
7
MAERCY PERON FERREIRA
298

%
21%
20%
16%
11%
8%
8%
8%

VOTOS BRANCOS

30

1%

VOTOS NULOS

282

7%

3972

100%

TOTAL DE VOTOS APURADOS

FUNPREV - CONSELHO FISCAL APURAÇÃO FINAL BIENIO 2021-2022
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

N.º
3
1
4
5
8
6
2
9

53

CANDIDATO
VOTOS
CRISTIANE NUNES PEREIRA DOS SANTOS
892
LUCAS CHASSERAUX TAUIL
656
SORAYA DE GÓES
517
VALDEREZ ALVES CARDOSO
497
ROSEMEIRE LOPES PINTO
424
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
317
ELIANA PEREIRA DAMASCENO
315
MARIO SERGIO QUEIXADA RODRIGUES
135
VOTOS BRANCOS

VOTOS NULOS
TOTAL DE VOTOS APURADOS

%
22,5%
16,5%
13,0%
12,5%
10,7%
8,0%
7,9%
3,4%

8

0,2%

211

5,3%

3972

100,0%

Bauru, 15 de dezembro 2020
Comissão de Eleição

Atos da Mesa Diretora
PORTARIA RH-044/2020 - RESOLVE designar o(a) servidor(a) RUBENS ROBERTO RODRIGUES
DE SOUZA para atuar como terceiro membro titular do Conselho Fiscal – exercício 2021/2022 – da
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, em atenção
ao Ofício GP-1918/2020 do Senhor Prefeito Municipal, Clodoaldo Armando Gazzetta, que o indicou como
representante do Poder Executivo.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1921
De 15 de dezembro de 2020
Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor
PAULO EDUARDO PRADO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
Art. 1º Parágrafo Único -

A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene
previamente convocada, em comum acordo com o homenageado.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de dezembro de 2020.
ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

No Diário Oficial do dia 12/12/2020
Onde se Lê:
PORTARIA Nº 326/2020
APOSENTA voluntariamente com paridade a partir de 11 de dezembro de 2020 a(o) Sr(a). Nilton Costa
Pereira, portador(a) do RG nº. 12.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 015.XXX.XXX-21, PIS/PASEP
nº 10709848940, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, cargo efetivo de Controlador de
Sistemas e Saneamento e Unidades, matrícula funcional nº 101.485, padrão B-B21, integrais conforme
procedimento administrativo nº 1741/2020, 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, 11 de dezembro de 2020.
Leia – se:
PORTARIA Nº 326/2020
APOSENTA voluntariamente com paridade a partir de 11 de dezembro de 2020 a(o) Sr(a). Nilton Costa
Pereira, portador(a) do RG nº. 12.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 015.XXX.XXX-21, PIS/PASEP nº
10709848940, servidor(a) do(a) Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cargo efetivo de Controlador
de Sistemas e Saneamento e Unidades, matrícula funcional nº 101.485, padrão B-B21, integrais conforme
procedimento administrativo nº 1741/2020, 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, 11 de dezembro de 2020.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
MANOEL AFONSO LOSILA
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 332/2020
APOSENTA voluntariamente com paridade a partir de 16 de dezembro de 2020 a(o) Sr(a). Maria Augusta
Corbucci Caldeira, portador(a) do RG nº. 16.XXX.XXX-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 145.XXX.XXX-04,
PIS/PASEP nº 124.15547.56.7, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de
Saúde cargo efetivo de Especialista em Saúde - Farmacêutico, matrícula funcional nº 25.132, padrão B-24,
proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 1885/2020, 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, 14 de dezembro de 2020.

Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor PAULO EDUARDO
PRADO.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1922
De 15 de dezembro de 2020
Dá denominação de Rua EMILIO AVALLONE a
uma via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Rua EMILIO AVALLONE a via pública sem denominação
oficial, conhecida como Rua 02, que tem início na Rua 16 e término na Rua 09, no
loteamento denominado Residencial Estoril Premium, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de dezembro de 2020.
ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa da Vereadora
TELMA GOBBI
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1923
De 15 de dezembro de 2020

Art. 2º -

Art. 1º -

Fica concedida a Medalha do Mérito “Custos Vigilat” ao Senhor WALACE
GARROUX SAMPAIO.

Parágrafo Único – A entrega da referida honraria poderá ser realizada em Sessão Solene previamente
convocada, em comum acordo com o homenageado.
Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de dezembro de 2020.

Concede a Medalha do Mérito “Custos Vigilat” ao
Senhor WALACE GARROUX SAMPAIO.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe conferem a Lei nº 6409, de 06 de setembro de 2013 e a Resolução nº 523, de 1º de
outubro de 2013, alterada pela Resolução nº 548, de 21 de dezembro de 2016, promulga o seguinte Decreto
Legislativo:

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário
Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1926
De 15 de dezembro de 2020

Bauru, 15 de dezembro de 2020.

Dá denominação de Avenida das Laranjeiras e de Rua
dos Cajazeiros a duas vias públicas da cidade.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa da Vereadora
CHIARA RANIERI BASSETTO

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Avenida das Laranjeiras a via identificada como Avenida 1 (um),
que tendo início na confluência com a Rua Sérgio Malheiros, segue paralelamente à
Rua dos Cajazeiros e término na Avenida das Pitangueiras.

Art. 2º

Fica denominada Rua dos Cajazeiros a via identificada como Rua 3 (três), que tendo
início em gleba cadastrada na Prefeitura sob nº 3/0948/004, segue paralelamente à
Avenida das Laranjeiras, com término na Avenida das Pitangueiras.

Art. 3º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1924
De 15 de dezembro de 2020

Bauru, 15 de dezembro de 2020.

Dá denominação de Rua MÁRIO BUENO SALLES
a uma via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Art. 2º -

Fica denominada Rua MÁRIO BUENO SALLES o trecho da via pública sem
denominação oficial, conhecida como Rua IV, no Jardim Flórida, que tendo início na
Rua Coronel Antônio de Ávila Rebouças, segue paralelamente à Rua Silas Vicente
de Toledo Piza (Rua VI) e termina na Rua Francisco Maiolo (Rua XI), nesta cidade
de Bauru.
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1927
De 15 de dezembro de 2020

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Dá denominação de Rua IRENO ALVES DA SILVA
a uma via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Rua IRENO ALVES DA SILVA a via pública sem denominação
oficial, conhecida como Rua Projetada 08, que tem início em terrenos não loteados e
término na Avenida Projetada 02, no loteamento denominado Vargem Limpa I, nesta
cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1925
De 15 de dezembro de 2020
Dá denominação de Avenida GOVERNADOR
ADHEMAR DE BARROS a uma via pública da
cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Bauru, 15 de dezembro de 2020.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Fica denominada Avenida GOVERNADOR ADHEMAR DE BARROS a via
pública sem denominação oficial, conhecida como Avenida 1 (um), no loteamento
Vila Santa Luzia, que tendo início na Rua Ernesto Monte, termina na rotatória entre
os Núcleos Beija-Flor e Mary Dota, nesta cidade de Bauru.

Bauru, 15 de dezembro de 2020.
ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa da Vereadora
TELMA GOBBI
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1928
De 15 de dezembro de 2020

Art. 2º -
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Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de dezembro de 2020.

Dá denominação de Rua PLINIO HOMEM DE GOIS
FILHO a uma via pública da cidade.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

Art. 1º -

Fica denominada Rua PLINIO HOMEM DE GOIS FILHO a via pública sem
denominação oficial, conhecida como Estrada BRU XXII, que tem início nas
proximidades da Estação de Tratamento do Departamento de Água e Esgoto - DAE e
segue até a Estrada Municipal sem denominação oficial XXI, nesta cidade de Bauru.

Projeto de iniciativa da Vereadora
CHIARA RANIERI BASSETTO

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Art. 2º -

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.

Bauru, 15 de dezembro de 2020.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1931
De 15 de dezembro de 2020

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
FRANCISCO CARLOS DE GOES

Concede o Título de “Cidadã Bauruense” à Doutora
DEBORAH MACIEL CAVALCANTI ROSA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
Art. 1º -

Fica concedido o Título de “Cidadã Bauruense” à Dra. DEBORAH MACIEL
CAVALCANTI ROSA.

Parágrafo Único -

A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene previamente
convocada, em comum acordo com a homenageada.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1929
De 15 de dezembro de 2020

Bauru, 15 de dezembro de 2020.

Dá denominação de Rua LEBRINO DE JESUS a
uma via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Art. 2º -

Fica denominada Rua LEBRINO DE JESUS a via pública sem denominação oficial,
conhecida como Estrada BRU XXVI, que tem início nas proximidades da Avenida
José Sandrin e término na divisa com o Município de Agudos, Ribeirão Campo
Novo, nesta cidade de Bauru.
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa da Vereadora
CHIARA RANIERI BASSETTO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1932
De 15 de dezembro de 2020

Bauru, 15 de dezembro de 2020.
ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
FRANCISCO CARLOS DE GOES

Dá denominação de Rua ALVARO FONSECA
MORAES a uma via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Rua ALVARO FONSECA MORAES, a via pública sem
denominação oficial, conhecida como Estrada BRU XIII, que tem início no Distrito
de Tibiriçá e término na divisa com o Município de Avaí, Córrego Água Grande,
nesta cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1930
De 15 de dezembro de 2020
Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao
Professor Doutor CARLOS FERREIRA DOS
SANTOS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
Art. 1º -

Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Professor Doutor CARLOS
FERREIRA DOS SANTOS.

Parágrafo Único -

A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene previamente
convocada, em comum acordo com o homenageado.

Bauru, 15 de dezembro de 2020.
ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa da Vereadora
YASMIM NASCIMENTO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1933
De 15 de dezembro de 2020

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

254/2020

Dá denominação de Rua MARIA ISMÊNIA VIEIRA
CABESTRÉ a uma via pública da cidade.

Projeto de Lei nº 104/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo
de Convênio, repasse de recursos públicos para as entidades do setor privado que
especifica.

255/2020

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

Projeto de Lei Nº 103/20, que autoriza o Executivo a transferir uma área de terreno da
Empresa MAIS MÍDIA DIGITAL SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA para a Empresa V GARCIA

256/2020

Projeto de Lei Nº 102/20, que autoriza o Executivo a doar 01 (uma) área de terreno à
Empresa MARKA VEÍCULOS LTDA.

259/2020

Projeto de Lei nº 105/20, que institui auxílio emergencial municipal para
transportadores autônomos de transporte escolar e auxiliares em situação de
vulnerabilidade social agravada pela pandemia da doença infecciosa viral respiratória
- COVID-19, e dá outras providências.

Art. 1º -

Fica denominada Rua MARIA ISMÊNIA VIEIRA CABESTRÉ, a via pública sem
denominação oficial, conhecida como Rua Projetada 10, que tem início na Rua
Projetada 04 e término na Rua Projetada 08, localizada no loteamento denominado
Vargem Limpa I, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI

Bauru, 15 de dezembro de 2020.

Reconhece a Atividade Religiosa como essencial
para a população de Bauru em tempos de crises
ocasionadas por situações de calamidade pública, de
emergência, de epidemia, de pandemia, de moléstias
contagiosas ou catástrofes naturais.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente
FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa da Vereadora
CHIARA RANIERI BASSETTO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1934
De 15 de dezembro de 2020
Concede a Medalha do Mérito “Custos Vigilat”
ao Senhor RODRIGO TADEU RONDINA
MANDALITI.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe conferem a Lei nº 6409, de 06 de setembro de 2013 e a Resolução nº 523, de 1º de
outubro de 2013, alterada pela Resolução nº 548, de 21 de dezembro de 2016, promulga o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º -

Fica concedida a Medalha do Mérito “Custos Vigilat” ao Senhor RODRIGO TADEU
RONDINA MANDALITI.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º

São consideradas essenciais as atividades religiosas realizadas nos templos e fora
deles, assegurando-se aos fiéis o livre exercício de culto, ainda que em situações
de calamidade pública, de emergência, de epidemia, de pandemia, de moléstias
contagiosas ou catástrofes naturais.

Parágrafo único - A liberdade de culto deve ser garantida, nos termos da Constituição da República
Federativa do Brasil e da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Art. 2º

As restrições ao direito de reunião ou ao exercício de outras atividades religiosas
determinadas pelo poder público nas situações excepcionais referidas no art. 1º
devem fundar-se nas normas sanitárias ou de segurança pública aplicáveis e são
precedidas de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente, a
qual deve expressamente indicar a extensão, os motivos e os critérios científicos e
técnicos que embasam as medidas impostas.

Art. 3º

O Poder Executivo editará as normas para o funcionamento, atendendo as disposições
de segurança sanitária.

Art. 4º

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Bauru, 14 de dezembro de 2020.

Parágrafo Único – A entrega da referida honraria poderá ser realizada em Sessão Solene previamente
convocada, em comum acordo com o homenageado.

ALEXSSANDRO BUSSOLA

Art. 2º -

SÉRGIO BRUM

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 15 de dezembro de 2020.
ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1º Secretário

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
2ª Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
MANOEL AFONSO LOSILA
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE DERAM
ENTRADA NA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020

FRANCISCO CARLOS DE GOES
YASMIM NASCIMENTO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Como podemos observar com a pandemia em curso do COVID 19, a ocorrência de
surtos epidêmicos e catástrofes naturais tem sido uma triste realidade em nosso planeta. Atualmente, países
de todo mundo vivem sob o pânico, por conta do avanço do coronavírus, microrganismo responsável por
causar uma doença infectocontagiosa que acomete o sistema respiratório da vítima, podendo levá-la à
morte.
Em decorrência do contágio de tal doença se dar de forma muito fácil e rápida,
diversos Estados do país tem utilizado o isolamento total social, consubstanciado na permanência dos
cidadãos em suas casas, bem como o fechamento da maioria dos órgãos públicos, comércio e serviços
em geral, mantendo-se apenas atividades consideradas essenciais ao ser humano, as quais não estão
contempladas a atividade religiosa.
Contudo, a atividade religiosa, garantida pela Constituição Federal, é essencial, pois
como sabemos, a fé exerce papel fundamental como fator de equilíbrio psicoemocional à população. Sua
função tem papel indiscutivelmente relevante no atendimento e promoção da dignidade da pessoa humana,
princípio de direito fundamental do ser humano.
Além do que, o reconhecimento do direito da assistência religiosa como atividade
essencial tem como base os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, bem como por nossa Constituição
Federal.
Assim, diante o exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para aprovação do
presente projeto.
Bauru, 14 de dezembro de 2020.

Proc. nº

Assunto

ALEXSSANDRO BUSSOLA

248/2020

Projeto de Lei nº 98/20, que acrescenta o inciso III do artigo 18 da Lei nº 5999, de 30
de novembro de 2010.

SÉRGIO BRUM

249/2020

Projeto de Lei nº 100/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivas, mediante Termo
de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as Organizações da
Sociedade Civil do setor privado que especifica.

250/2020

Projeto de Lei nº 101/20, que autoriza o Executivo a doar áreas de terrenos ao
GRÊMIO RECREATIVO ESPORTIVO CULTURAL E SOCIAL TORCIDA FIEL
MACABRA.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
YASMIM NASCIMENTO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Dá denominação de Rua LUZIA CICERA DE
CARVALHO a uma via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
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QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020
Art. 1º -

Art. 2º -

Fica denominada Rua LUZIA CICERA DE CARVALHO a via pública sem
denominação oficial, conhecida como Rua Projetada 12, que tem início na Rua
Projetada 11 e término em terrenos não loteados, no loteamento denominado Vargem
Limpa I, nesta cidade de Bauru.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Nascida em 04/11/1964 na cidade de Porecatu-PR, filha de Maria das Dores da Silva
e João Guilherme da Silva, Luzia Cicera de Carvalho veio a falecer em 28/07/2020 vítima da pandemia do
COVID-19.
Casada com João Cruz Medrade de Carvalho em 19/03/1981 na cidade de Alvorada
do Sul/PR, veio a mudou-se após alguns anos para a cidade de Bauru onde veio a criar os filhos Oseias
Medrade de Carvalho (em memória), Oziel Medrade de Carvalho, Daniel Medrade de Carvalho, Elaine
Cristina Carvalho do Nascimento e Julio Cezar Medrade de Carvalho e netos.
Uma mulher trabalhadora que ao lado de seu esposo se dedicou na criação e educação
dos filhos nos princípios de um lar Cristão.
De origem humilde começou a trabalhar muito cedo como boia fria na colheita de
cana-de-açúcar, ao mudar-se para Bauru trabalhou como doméstica e posteriormente como vendedora
autônoma, porém o que a eternizou na cidade foram seus princípios de mulher Cristã, dotada com um dom
peculiar de cantora Evangélica, era conhecida por muitos pela excelência de sua voz além de sua dedicação
e amor ao próximo estando sempre pronta para exercer a caridade aos que mais precisavam.
Será sempre lembrada por sua vida exemplar, fincando o legado de mulher Cristã,
temente a Deus, esposa exemplar, mãe amável e trabalhadora, partindo de forma precoce aos 55 anos
deixa o esposo, filhos, netos, irmãos e amigos, vítima da Pandemia Mundial do COVID-19. Assim sendo,
pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 14 de dezembro de 2020.
ALEXSSANDRO BUSSOLA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Dá denominação de Rua BENEDITO MAGALHÃES
a uma via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 2º -

TELMA GOBBI
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Nelson Tenedine é natural de Bauru, nasceu no dia 10 de julho de 1932, filho de
Angelina Tenedine e Francisco de Castro. Filho caçula, teve mais 3 irmãos, cresceu sem a presença e ajuda
do pai, levando uma vida muito difícil e bem simples.
Com muito sacrifício e dedicação estudou no Colégio São José e também na Escola
Rodrigues de Abreu, porém devido às dificuldades financeiras da família, ainda criança, teve seu primeiro
trabalho em uma quitanda. Não media esforços e trabalhava e estudava para ter um futuro melhor. Prestou
exame de admissão no Liceu Noroeste sendo aprovado com êxito.
Durante toda sua vida foi morador da Vila Cardia, casou-se no dia 14 de setembro
de 1957 com Apparecida Moraes. Constituiu família, teve 3 filhos Meire, Maraci e Roberval e 3 netos
Vinícius, Richard e Vitor. Sempre foi um pai e avô exemplar.
Foi sempre muito ativo e gostava de praticar esportes, mas a menina dos seus olhos,
foi a natação. Treinava todos os dias na piscina recreio e por conta da paixão e dedicação pelo esporte
participou de um torneio no qual foi campeão.
Sua trajetória profissional teve longas passagens, e trabalhou nas empresas: Laredo,
Anderson Clayton e como encanador pode realizar seu trabalho em vários lugares em nossa cidade. Foi
responsável por todo encanamento do Hospital Beneficência Portuguesa, onde criou um grande circulo de
amizade e conhecimento com vários nomes importantes da época, como por exemplo teve muita amizade
com Dudu Ranieri e também com o pai do ex-prefeito Osvaldo Sbeghen e com o próprio Osvaldo com
quem criou uma amizade sólida.
Prestou concurso público em São Paulo, e passou a trabalhar no D.E.R (Departamento
de Estradas e Rodagem) como soldador. Devido ao seu esforço e muita dedicação em tudo que fazia,
tornou- se encarregado do departamento de solda, ficando até sua aposentadoria em 1990.
Mesmo antes e depois de se aposentar, trabalhava como garçom em vários buffets
renomados da cidade, como o Buffet Capristor no qual foi para várias cidades e teve a oportunidade de
conhecer diversas celebridades.
Trabalhou também no Buffet Márcia e Marô por anos, onde encerrou mais esse
círculo na sua vida, passando a dedicar seu tempo somente a sua família.
No ano de 2018 sofreu um AVC e como um verdadeiro campeão superou essa
batalha. Em março de 2020, por conta de uma queda foi internado para fazer alguns exames de checkup.
Passou por cirurgia do fêmur, e devido a complicações no seu quadro de saúde, infelizmente veio a óbito
no dia 19 de março de 2020.
Nelson Tenedine foi um exemplo de pessoa e nunca mediu esforços em tudo que fez
na vida, sempre foi muito querido e respeitado por todos. Lutou por sua vida até o último minuto.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 14 de dezembro de 2020

Fica denominada Rua BENEDITO MAGALHÃES a via pública sem denominação
oficial, conhecida como Rua 02, que tem início na divisa do loteamento denominado
Condomínio Residencial Bosque da Saúde e término na Rua D’Annuncio
Cammarosano - prolongamento, localizada no loteamento denominado Parque Altos
da Boa Vista, nesta cidade de Bauru.

TELMA GOBBI
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Dá denominação de Rua SARGENTO PM
ANTONIO CARLOS CAPUANI a uma via pública
da cidade.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de dezembro de 2020.
TELMA GOBBI
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Benedito Magalhães nasceu em 19 de abril de 1923. Filho de Eliziario Santiago de
Magalhães e de Maria Alves Contrera. Foi o 1º funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
em Pirajuí, no ano de 1940, sendo promovido a carteiro pouco tempo depois e nesta função permaneceu
por vários anos.
Casou-se com Lucia Barbosa Magalhães e tiveram dois filhos: Roberto Magalhães
e Roseli Magalhães.
Foi promovido a agente postal, atuando nas cidades de Oswaldo Cruz, Lucélia e Tupi
Paulista. Como funcionário exemplar, a cada 10 anos, tinha o direito a licença – prêmio remunerada a qual
nunca usufruiu, pois sabia da necessidade de seus serviços à sociedade.
Nas horas de lazer gostava de uma boa pescaria sempre acompanhado de seu irmão
Antenor Magalhães.
Quando se aposentou, deixou a cidade de Guarantã, passando os últimos anos de vida
em Bauru junto à família. Faleceu em 09 de janeiro de 2001.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 14 de dezembro de 2020.
TELMA GOBBI
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Dá denominação de Praça NELSON TENEDINE a
uma praça pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Praça NELSON TENEDINE, a praça sem denominação oficial
localizada na quadra L, no setor 04, quadra 2282, lote 001, situada entre as Ruas
Constância Moraes Souza, Dr. José Correa Veiga Martins de Mesquita e Avenida
Rizik Eid Gebara, no loteamento denominado Conjunto Habitacional Bauru I “Isaura
Pitta Garms, nesta cidade de Bauru.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de dezembro de 2020

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de dezembro de 2020.

Art. 1º -

Art. 2º -
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A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Rua SARGENTO PM ANTONIO CARLOS CAPUANI a via
pública sem denominação oficial, conhecida como Estrada BRU III, que tem início
na Rodovia Cesário José de Castilho, SP-321 e término nas proximidades da foz do
Córrego do Capim, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de dezembro de 2020
BENEDITO ROBERTO MEIRA
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O SARGENTO PM ANTONIO CARLOS CAPUANI, filho de Antonio Capuani e
Cristina Luísa de Jesus Capuani, nasceu em 10 de março de 1964, na cidade de Guarantã/SP. Ainda criança,
no ano de 1968, mudou-se com seus pais e irmãos para Bauru.
Apaixonado pela carreira militar, ingressou na Corporação no ano de 1984,
frequentando o Curso de Formação de Soldados em nossa cidade.
Exerceu suas atividades de Policial Militar inicialmente em Bauru, após foi
transferido para a cidade de São Paulo e região metropolitana.
Lamentavelmente, em 04 de fevereiro de 1998, exercendo suas funções policiais,
foi alvejado por criminosos tão somente porque usava o fardamento da Polícia Militar, ocasião em que se
deslocava de sua residência para o trabalho.
Não resistindo aos ferimentos, faleceu no dia 06 de fevereiro de 1998, deixando pais,
irmãos, além da esposa e filhos.
Pelo grande exemplo de vida, pelo excelente trabalho exercido na defesa de uma
sociedade melhor, além de ser, em vida, muito querido por familiares e pelos amigos é que peço aos pares
a aprovação de mais esta homenagem desta Casa de Leis, para nominar uma Via Pública no Município de
Bauru de “RUA SARGENTO PM ANTONIO CARLOS CAPUANI”.
Bauru, 14 de dezembro de 2020
BENEDITO ROBERTO MEIRA
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua JOSÉ APARECIDO
PEREIRA a uma via pública da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Art. 2º -

Era membro da ABL, Academia Bauruense de Letras e publicou os livros: “Centro
do Professorado Paulista – História do CPP de Bauru” e “Meus dois mandatos de vereador”.
Foi vereador pela Câmara Municipal de Bauru, nas legislaturas de (1977 a 1982) e
(1989 a 1992), onde levava a sua voz em alto e bom som, a sua luta pelo magistério e sendo Presidente da
Câmara, de (1981 a 1982).
A família, o trabalho e o magistério foram suas razões de ser.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 14 de dezembro de 2020

Fica denominada Rua JOSÉ APARECIDO PEREIRA a via pública sem denominação
oficial, conhecida como Estrada BRU V, que tem início na SP-300 e término na
Estrada Pastor Moysés Pereira Barbosa, nesta cidade de Bauru.

TELMA GOBBI
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dá denominação de Rua ANTÔNIA INNOCÊNCIO
DE AMARINS a uma via pública da cidade.

Bauru, 14 de dezembro de 2020
ALEXSSANDRO BUSSOLA
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Nascido em 25/08/1931 na cidade de Guaranta-SP, filho de Maria Miguel Pereira e
Laudelino Miguel Pereria, José Aparecido Pereira veio a falecer em 29/11/2001 neste município.
Casada com Augusta Antonia Jeremias Pereira em 04/02/1961 na cidade de
Coroados/SP, mudou-se para a cidade de Bauru no ano de 1969, como Ferroviário na construção da linha
férrea Bauru/Guaranta onde veio a criar os filhos Newton Aparecido Pereira, Noeli de Fátima Pereria,
Nivaldo José Pereira, Neideval Antonio Pereira e Nilcelini Cristina Pereira e netos.
Homem trabalhador atuou como ferroviário da NOB por 35 anos onde veio a
aposentar-se como Chefe de Trem.
De origem humilde começou a trabalhar muito cedo, aos 16 anos na soca (construção
da ferrovia) no trecho Bauru/Guarantã, tendo este como seu único e principal emprego, tornando-o
conhecido ao longo de toda a ferrovia por sua carreira e dedicação como ferroviário. Também em sua
juventude abdicou de uma carreira de jogador de futebol profissional para dedicar-se aos cuidados de seu
pai que ficou acamado por doze anos, em sua carreira que vinha em ascensão promissora como goleiro
do Guarantã Futebol Club no qual foi Campeão em 1952, teve sua carreira marcada por ter jogado com
grandes nomes do futebol do interior, Dondinho (pai do Rei do Futebol Pelé), Chocolate, Almir Ricci,
Crisantomo, entre outros.
Será sempre lembrada por sua vida exemplar, como profissional, filho dedicado, pai
de família e cristão deixando um legado a ser seguido por todos que almejam uma vida de bem. Falecido
em 2001 vítima de um infarto foi sepultado no Cemitério São Benedito onde há um monumento em sua
memória.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 14 de dezembro de 2020
ALEXSSANDRO BUSSOLA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Dá denominação de PROFESSOR RODOLPHO
PEREIRA LIMA a um prédio institucional da cidade.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominado PROFESSOR RODOLPHO PEREIRA LIMA um prédio
institucional, sem denominação oficial, localizado no setor 04, quadra 2108, lote 004,
entre as Ruas João Prudente Sobrinho, quarteirão 01, lado par, Antônia Ravanelli
Costa, quarteirão 01, e Rua Luiz Carlos Machado Ballaminut, quarteirão 02, no
loteamento denominado Bairro Fortunato Rocha Lima, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de dezembro de 2020
TELMA GOBBI
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Rodolpho Pereira Lima nasceu em Jaú, SP, no dia 4 de fevereiro de 1931 e faleceu
em 4 de agosto de 2019, aos 88 anos.
Era filho de Benjamim Pereira Lima e Edith Prado Pereira Lima. Foi casado com
Francisca Nunes Pereira Lima, tendo dois filhos: Suzel Pereira Lima Freitas e Rodolfo Pereira Lima Júnior.
Tinha 4 netas e 3 bisnetos.
Fez o curso primário no Grupo Escolar Eliazar Braga, em Pederneiras, SP e o ginásio
no extinto Colégio Guedes de Azevedo, em Bauru.
Diplomou-se professor normalista na Escola Normal Guedes de Azevedo, em Bauru.
Fez Pedagogia na antiga FAFIL, hoje Unisagrado, onde lecionou Estrutura e
Funcionamento do Ensino, de (1966 a 1979).
Dos 17 aos 24 anos, trabalhou na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em Bauru, SP
e aos 24 anos, foi nomeado professor primário da Escola Masculina do Município de Alto Alegre.
Em 1957, removeu-se por concurso para o Grupo Escolar de Guaricanga, Município
de Presidente Alves.
Em 1958, foi removido para o Grupo Escolar de Vila Seabra em Bauru.
De (1977 a 1983), foi Diretor da Escola Estadual Plinio Ferraz em Bauru, SP, onde
aposentou-se em junho de 1983.
Foi membro do Conselho Superior do Centro do Professorado Paulista (CPP), além
de fundador e Presidente da Sede Regional do CPP de Bauru, por mais de 2 décadas e em junho de 2005, a
Sede Regional de Bauru, passou a denominar-se “Professor Rodolpho Pereira Lima”.

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º -

Fica denominada Rua ANTÔNIA INNOCÊNCIO DE AMARINS, a via pública
sem denominação oficial, conhecida como Estrada BRU XV, que tem início no
prolongamento da Avenida das Bandeiras e término na Rodovia João Ribeiro de
Barros, SP-294, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º -

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de dezembro de 2020
TELMA GOBBI
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antonia Innocencio de Amarins, natural da cidade de Pradínia, São Paulo, nasceu no
dia 27 de junho de 1945 e filha de Aparecido Innocencio de Amarins e Dorotea Montes de Amarins. Mudou
–se com os pais, as 06 irmãs e 02 irmãos para Bauru.
Por ser umas das filhas mais velhas começou a trabalhar muito cedo, ainda criança,
para ajudar seus pais no sustento da família. Devido à circunstância, teve que abandonar os estudos,
deixando para trás o sonho de ser médica.
Já adulta começou a trabalhar como auxiliar de produção e depois auxiliar de
laboratório na Distribuidora Antarctica. Morava no bairro Santa Luzia e casou-se em 26 de janeiro de 1974
e teve 3 filhos, Carine, Camila e Gustavo.
Depois casada começou a trabalhar na FAFIL como auxiliar de serviços gerais, depois
de algum tempo passou a ser Universidade do Sagrado Coração. Devido a sua dedicação foi promovida e
começou a exercer a função de auxiliar de laboratório de análises clínicas.
Trabalhava durante o dia e à noite cursava o supletivo no SESI 296, onde com muito
esforço e determinação concluiu o ensino fundamental que tanto buscou. Aposentou-se, mas continuou
trabalhando na USC por mais alguns anos.
Durante sua vida teve vários problemas sérios de saúde, e venceu todos eles, com
muita garra e fé. Era católica e frequentadora assídua da Paróquia Santa Luzia, onde toda a comunidade
tinha enorme carinho e amizade.
Teve participação expressiva na contribuição para a construção da paróquia. Gostava
de ajudar as pessoas que precisavam por algum problema de saúde ou necessidades.
Sua família sabia o quanto era atenciosa e prestativa, mas só tomaram conhecimento
de sua nobre generosidade depois da sua partida.
Foi um exemplo de ser humano, passou desde criança por muitas dificuldades e
desafios, mas nunca reclamava de nada e sempre com um sorriso iluminado e contagiante no rosto.
Dona de uma força inexplicável, de uma fé inabalável. Mulher forte guerreira
corajosa sempre esteve à frente do seu tempo.
Em 2013 deu início ao maior desafio de sua vida, foi diagnosticada com problema
renal seríssimo, pelo fato de ter perdido o rim direito e o esquerdo funcionava apenas 17%.
Fez hemodiálise por 1 ano e 7 meses, durante 3 vezes na semana por 4 horas cada
sessão, entrava sorrindo e por muitas vezes nem os médicos acreditavam como ela saia de lá, era um
exemplo de vontade de viver para todos.
No dia 02 de novembro de 2014 passou pelo tão esperado transplante de rim, e no dia
08 de novembro devido a complicações causado pela cirurgia infelizmente veio a óbito.
“Que a luz que te ilumina, seja tão grande quanto a saudade que sentimos”
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 14 de dezembro de 2020
TELMA GOBBI
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor
JOSÉ MAURO DA CUNHA CARNEIRO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
Art. 1º -

Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor JOSÉ MAURO DA
CUNHA CARNEIRO.

Parágrafo Único -

A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene previamente
convocada, em comum acordo com o homenageado.

QUINTA, 17 DE DEZEMBRO DE 2.020
Art. 2º -

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das guias e sarjetas da Avenida Jorge Zaiden, desde o
cruzamento com a Rua Victor Curvello de Ávila Santos até a Rua Otacílio Garms, Jardim Contorno.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de sistema binário de circulação
entre as Ruas Carlos Del Plete e Aviador Marques de Pinedo, Parque Jardim Europa.

Bauru, 14 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

(1973)
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José Mauro da Cunha Carneiro
Data de nascimento: 29/11/1946
Naturalidade: Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais)
Filiação: José Morais Carneiro e Édina da Cunha Carneiro
Engenheiro Eletricista, formado no INATEL – Instituto Nacional de Telecomunicação

Breve histórico: Mudou-se para Bauru em janeiro 1986, vindo de outra unidade
da CESP - Companhia Energética de São Paulo. Aqui fixou residência, casou, teve filhos e netos. Toda
carreira profissional foi dedicada à companhia, onde ocupou cargos de Gerência no Centro Especializado
de Manutenção em Bauru, aposentando-se dezembro 1997.
Outras atividades: integrou diversas diretorias da ASSENAG por vários anos.
Foi Conselheiro do DAE-Bauru (Departamento de Água e Esgoto de Bauru), de Janeiro 2005 a Maio
2008. Também foi presidente da autarquia, de Junho 2008 a Dezembro 2008. Participou como membro e
Presidente do Conselho Consultivo Fiscal da Associação Luso Brasileira nos anos 90. É membro da Loja
Maçônica Antônio Francisco Lisboa 2665, desde 1996. Também foi voluntário na Feira da Bondade da
APAE por vários anos como membro da “ARLS O Aleijadinho”.
Bauru, 14 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA
33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020
BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da praça localizada no cruzamento entre as Ruas Vicente
Guerra e Palmiro Santini, Núcleo Residencial Alto Alegre.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda ou substituição da árvore localizada no cruzamento entre as
Ruas Olegário Machado e Albuquerque Lins, Vila Falcão.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada de veículos abandonados nas quadras 05 das Ruas Sueli
Gomes França, Vila São João do Ipiranga e 01 da Tiradentes, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização da erosão existente no empreendimento habitacional
abandonado na quadra 13 da Avenida Maria Ranieri, Parque Viaduto.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto dos vazamentos de água existentes nas quadras 08 das
Ruas Bernardino de Campos, Vila Souto e 03 da Quinze de Novembro, Centro.
CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para capinação e limpeza do imóvel 04-81 da Rua
Benedito da Silva, Parque Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma pista de caminhada na Praça João Tiritan
localizada na quadra 02 da Rua Chiyo Otake, Vila São Francisco.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição de asfalto defronte ao imóvel 02-27 da Rua Ernesto
Monte, Vila Santa Luzia.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da faixa de pedestres no cruzamento entre as Ruas
Brasilino Carvalho e Tenente Joaquim da Costa Guimarães, Jardim Marília.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre a rede municipal de ensino
do município de Bauru.
FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o reinício das obras para a conclusão do Estádio Distrital Josival
Rocha, Parque São Geraldo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o prolongamento da canalização do Rio Bauru no trecho compreendido
entre a Rodovia Marechal Rondon e o Distrito Industrial I e respectiva continuação da Avenida Nuno de
Assis no mesmo trecho.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de passarela para a passagem de pedestres sobre a
Avenida Nações Unidas Norte, interligando o Jardim Godoy à Vila Seabra, através da Rua José Bonifácio.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a abertura de acesso interligando a Rua Luiz Vendramine à Avenida
Nações Unidas Norte, Jardim Godoy.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da calha do Rio Bauru, no perímetro urbano.
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Rua Boa
Esperança, Vila Seabra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da Praça José Sbeghen, Vila Tecnológica
Engenheiro José Queda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da praça localizada na quadra 02 da Rua
Doutor Francisco Ranieri, Núcleo Eldorado.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Beiruth, Vila
Seabra e na rua sem saída localizada ao lado da Paróquia São Benedito, na quadra 03 da Bernardino de
Campos, Vila Falcão.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de redutor de velocidade na
quadra 07 das Ruas Tatuí, Jardim Eldorado; em toda extensão da Alexandre Favero, Vila Jardim Celina,
especialmente na quadra 07 e no entorno da Praça Nagem dos Santos, Jardim Vânia Maria.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de vaga rápida de 10 minutos
defronte ao imóvel 03-49 da Avenida Elias Miguel Maluf, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de mão única de direção em toda
extensão da Rua Octacílio de Andrade Tourinho, Vila Carolina/Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de sinalização de solo no cruzamento entre as
Ruas Itacuruçá e Alexandre Favero, Parque São João/Vila Jardim Celina e a repintura em toda extensão da
Bernardino de Campos, Vila Falcão/Vila Alto Paraíso.
NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da praça localizada no cruzamento entre as
Ruas Juarez Francisco da Silva, Délia Terezinha Santini de Paula e Dirceu Alves de Oliveira, Parque Val
de Palmas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a construção de calçadas em ambos os lados das
Ruas Bertholdo do Carmo, Quinta da Bela Olinda, a partir da quadra 06 até o fim e da Sargento Leôncio
Ferreira dos Santos, Parque Roosevelt, a partir da quadra 07 até o fim.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão das Ruas
Maria Bigheti Limão, José dos Santos Garcia, Walter Silva, Antônio Limão e Orlando Faustini, Residencial
Nova Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada de entulhos e implantação de leira (curva de nível) na área
verde localizada na Alameda Esmeralda, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placa ‘PARE’ e de sinalização de solo em
toda extensão das Alamedas Esmeralda, Granada, Opala, Topázio e Turmalina, Parque Santa Edwiges.
SÉRGIO PEREIRA BRUM
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, em caráter de urgência, a limpeza das bocas de lobo existentes em
toda extensão da Rua dos Abacateiros, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o estudo para a ampliação das bocas de lobo ou a implantação
de outros dispositivos que facilitem o escoamento de águas pluviais na Rua dos Abacateiros, no trecho
localizado entre as Ruas das Jabucatibeiras e dos Jambeiros, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo em toda extensão da Rua
Rafael Pereira Martini, Jardim Redentor/Parque Júlio Nóbrega.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placas de ‘área sujeita a alagamento’ nos
cruzamentos das Ruas dos Abacateiros com a das Jabucatibeiras e dos Jambeiros, Núcleo Residencial
Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre todos os investimentos
realizados em ações propostas no Orçamento Participativo da gestão de 2017 a 2020, de forma detalhada,
por item e região.
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de vistoria na Praça Romário Dias Motta localizada na
quadra 11 da Rua Antônio Pereira, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição de asfalto defronte aos imóveis 36-16 e 46-93 da Avenida
Cruzeiro do Sul, Jardim Nova Bauru e 01-14 da Rua Natal Fornazari, Tangarás.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto dos vazamentos de água defronte aos imóveis 45-07
da Avenida Cruzeiro do Sul, Jardim Nova Bauru e 06-138 da Rua dos Contabilistas, Núcleo Residencial
Edison Bastos Gasparini.
YASMIM CRISTINA DANTAS DO NASCIMENTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 02 da Rua Américo
Zuiani, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Itacuruçá, Parque
São João.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora, bem como a capinação e
limpeza do mato alto no barranco existente defronte às casas em toda extensão da Rua Bento Duarte de
Souza, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza dos terrenos existentes em toda extensão
da Rua Bento Duarte de Souza, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Notaly José de
Brito, Quinta da Bela Olinda.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, PREVIDÊNCIA E PROTEÇÃO
DOS ANIMAIS
Moção de Apelo ao Governador de São Paulo pela abertura total do Hospital das Clínicas vinculado à
Universidade de São Paulo de Bauru, com a implantação de 172 leitos.
Moção de Apelo ao Reitor da Universidade de São Paulo, Professor Doutor Vahan Agopyan, para que atue
junto ao Governador de São Paulo pela abertura total do Hospital das Clínicas vinculado à USP de Bauru.
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