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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.490, DE 28 DE JUNHO DE 2.021

P. 41.734/09 Designa membros da Comissão Paritária de Controle e Fiscalização.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E T A

Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão Paritária de Controle e Fiscalização do 
Convênio 241/19, firmado com o Estado de São Paulo visando à implantação do 
Programa de Atividade Delegada, os seguintes membros representantes dos órgãos 
abaixo:
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tenente Coronel PM Fabiano de Almeida Serpa
Major PM Jovercy Bergamaschi Júnior
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Arq. e Urb. Nilson Ghirardello 
Sr. Mário Cézar Carneiro Lobo Júnior

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 28 de junho de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.492, DE 28 DE JUNHO DE 2.021
P. 55.665/15 (5.284/15 - DAE) Altera o art. 5º do Decreto Municipal nº 15.376, de 14 de abril de 
2.021, que designou membros do Conselho Diretor do Fundo Municipal para construção do Sistema de 
Tratamento de Esgoto Urbano, criado pela Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006.
  A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

D E C R E T A
Art. 1º Altera o art. 5º do Decreto Municipal nº 15.376, de 14 de abril de 2.021, que passa a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Fica nomeada como Tesoureira titular do Fundo a Sra. Raquel Muniz 

Félix, portadora do RG nº 13.340.022-0, na condição de representante 
da Divisão Financeira do DAE Bauru, e o Sr. Paulo Henrique Rocha 
Palhares, portador do RG nº 16.827.367, como suplente.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 
21 de junho de 2.021.

 Bauru, 28 de junho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ATOS DO GABINETE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(artigo 26 da Lei Federal 8.666/93)
Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do imóvel situado na Rua Virgílio 

Malta, nº 17-06, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, de propriedade do Sr. UBIRAJARA 
MAINTINGUER, a seguir denominado LOCADOR, destinado a abrigar a sede da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, no valor total de R$ 53.640,00 (cinquenta e três mil, 
seiscentos e quarenta reais), com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, de acordo com justificativa de fls. 376 e tendo em vista os elementos que instruem o 
Processo Administrativo nº 10.565/15.

Bauru, 28 de junho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA GP 64/2021
Patric Teixeira, Chefe do Gabinete da Prefeita Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
AUTORIZAR, de acordo com o Decreto 10.088, de 20 de setembro de 2.005, o servidor abaixo relacionado 
a dirigir viaturas oficiais no atendimento dos serviços do Gabinete do Prefeito, por um período de 06 (seis) 
meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento da utilização, 
de servidores ocupantes do cargo de Motorista:

Matr. Servidor CNH Categoria Validade
25738 CRISTIANO DE SOUZA CAMARGO 02586255308 AB 17/05/2023

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Bauru, 24 de junho de 2021.

PATRIC TEIXEIRA
CHEFE DE GABINETE

PORTARIA GP 65/21
Considerando a necessidade de efetuarmos um levantamento atualizado da situação dos Imóveis Públicos 
Municipais,
Considerando  a necessidade de atualização  do cadastro imobiliário municipal e que o levantamento 
patrimonial atualizado servirá de base segura para a administração tomar medidas eficazes de cobrança de 
impostos e gerenciamento do patrimônio público;
A Prefeita Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:
Art. 1º: Fica criada uma comissão para atualizar o levantamento dos bens imóveis municipais  composta 
dos seguintes servidores:
Secretaria Municipal de Planejamento
Bianca Pereira Milano - Presidente
Margareth Di Dinatto (titular)
Luciana Gabriel Ferreira (suplente)
Secretaria Municipal de Administração
Ilaine Nicolino (titular)
Alan Silva de Matos (suplente)
Secretaria Municipal de Educação
Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira (titular)
Fernando Borges Camargo (suplente)
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
Adriana Rufino da Silva (titular )
Carla Cabogrosso Fialho (suplente)
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Joyce Magalhães Ribeiro
Gabinete da Prefeita
Leonardo Marcari
Art. 2º: A Comissão poderá solicitar informações a todas as Secretarias e pessoas jurídicas pertencentes à 
administração indireta que possam de qualquer forma contribuir para a atualização do inventário dos bens.

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Bauru, 24 de junho de 2021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPAL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

AUTO DE INTERDIÇÃO
NÚMERO 033/2021

INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Muro de arrimo com risco estrutural

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO Alfeu Donizete Ferreira dos Santos

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Horácio Gonçalves
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QUARTEIRÃO 1

NÚMERO 120

COMPLEMENTO ***

BAIRRO Parque Jaraguá
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 08/01/2021 constatou que está ocorrendo infiltração através do muro de arrimo que faz divisa 
com o imóvel dos fundos, com risco do muro sofrer colapso estrutural, podendo afetar a edícula que faz 
divisa com o muro.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a área do terreno ocupada pela edícula.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a residência não poderá ser ocupada nem utilizada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, incluindo as recomendações 
do Relatório de Constatação 016/2021 (em anexo), esta  Coordenadoria deverá ser comunicada das 
providências adotadas.

Bauru, 29 de junho de 2021.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 034/2021
INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Muro de arrimo com risco estrutural

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO Francieli Cristina da Silva Teodoro

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Edson Pereira Leite
QUARTEIRÃO 1

NÚMERO 55
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Parque Jaraguá
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 08/01/2021 constatou que está ocorrendo infiltração através do muro de arrimo que faz divisa 
com o imóvel dos fundos, com risco do muro sofrer colapso estrutural, podendo afetar a edícula que faz 
divisa com o muro.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a área do terreno ocupada pela edícula.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a residência não poderá ser ocupada nem utilizada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, incluindo as recomendações 
do Relatório de Constatação 016/2021 (em anexo), esta Coordenadoria deverá ser comunicada das 
providências adotadas.

Bauru, 29 de junho de 2021.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 035/2021

INTERDIÇÃO TOTAL

OCORRÊNCIA Residência com risco estrutural

BENS AFETADOS Residência

PROPRIETÁRIO Denilson Aparecido Toneti

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Tamandaré

QUARTEIRÃO 26

NÚMERO 28

COMPLEMENTO ***

BAIRRO Vila Ipiranga
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 13/05/2021 constatou que a residência localizada na Rua Tamandaré 26-28, Vila Ipiranga, 
apresenta risco estrutural.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE a residência.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
o apartamento não poderá ser ocupado.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, incluindo as recomendações 
do Relatório de Constatação 020/2021 (em anexo), esta Coordenadoria deverá ser comunicada das 
providências adotadas.

Bauru, 29 de junho de 2021.

OUVIDORIA GERAL

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

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Everson Demarchi 

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) 3235-

1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337
Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431

Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548
Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828

Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 
3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305

Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647

Seção de Benefícios: (14) 3235-1158
Perícia Médica: (14) 3227-5647

Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022
Serviço Social: (14) 3227-5650

Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207

Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

E-mail: administracao@bauru.sp.gov.br
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br

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

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DISPENSAS: A partir 01/07/2021, portaria nº 741/2021, dispensa, a pedido, o(a) servidor(a) AUGUSTO 
MENDES, RG nº 29.416.637-3, matrícula nº 32821, da função de confiança de Diretor da Divisão de 
Controle e Projetos Ambientais, da SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, conforme 
eprocesso nº 97.858/2021.
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A partir 01/07/2021, portaria nº 755/2021, dispensa a pedido, o(a) servidor(a) TELMA REGINA 
CARDOSO, RG nº 18.480.335-4 , matrícula nº 21256, da função de confiança de Diretor da Divisão de 
Educação Infantil - Setor 04, da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, conforme eprocesso nº 
98.609/2021.

A partir 01/07/2021, portaria nº 756/2021, dispensa a pedido, o(a) servidor(a) CRISTIANO RICARDO 
ZAMBONI, RG nº 26.739.881-5, matrícula nº 23521, da função de confiança de Diretor da Divisão de 
Compras e Licitações, da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, conforme eprocesso nº 97439/2021.

EXONERAÇÃO: A partir de 01/07/2021, portaria nº 753/2021, exonera, a pedido GEISA CRISTINA 
DE SOUZA SIQUEIRA MACHADO, RG. 18.218.792-5, matricula nº 23946, do cargo em comissão de 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS, conforme processo nº 97.143/2021.

DESIGNAÇÕES: A partir de 01/06/2021, portaria nº 754/2021, designa o(a) servidor(a) LUIZ 
HENRIQUE FACIN, RG nº 15.506.238-4, matrícula nº 29696, na função de confiança de Diretor de 
Divisão de Controle e Projetos Ambientes, da SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 
conforme processo nº 99.710/2021.

A partir de 01/07/2021, portaria nº 757/2021, designa o(a) servidor(a) FERNANDO CESAR LEANDRO 
RG nº 48.815.247-1, matrícula nº 33035, para exercer a função de confiança de Diretor de Divisão de 
Compras e Licitações, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo nº 100.091/2021. De acordo 
com o disposto no artigo 14 § 4º da lei nº 7.245 de 30/07/2019, poderá ser designado, uma vez que 
realizará as seguintes funções essenciais do cargo efetivo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços 
- Comprador:
- Verificar especificações da compra dos materiais e serviços requisitados.
- Solicitar esclarecimentos do solicitante quando houver dúvidas sobre os pedidos.
- Realizar procedimentos para efetivação de compras.
- Emitir os despachos para tramitação do processo licitatório.

FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento do(a) servidor(a) FRED FRANCELINO BURIM, 
matrícula nº 30070, RG nº 25.636.673-1, Agente em Manutenção, Conservação e Transporte - Motorista, 
da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, ocorrido em 18/06/2021, conforme processo nº 98.755/2021.

RETIFICAÇÕES: No D.O.M nº 3423 de 26/06/2021: Onde se lê, MARLY APARECIDA ALVARES 
FALSETTI, matrícula nº 25322, RG nº 24.850.620-1, Agente de Serviços na Escola - Merendeira, da 
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
conforme processo nº 35.715/2021......Leia-se,  Assistente de Serviços na Escola - Merendeira

No D.O.M nº 3423 de 26/06/2021: Onde se lê,  PAULA ISABEL ARAUJO MARQUES, matrícula nº 
27590, RG nº 29.316.053-3, Agente de Serviços na Escola - Merendeira, da SECRETARIA DE BEM ESTAR 
SOCIAL, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme processo nº 35.715/2021.......
Leia-se, Assistente de Serviços na Escola - Merendeira

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 30/06/2021, portaria n.º 758/2021, nomeia RENAN DURSO PEREIRA, RG n.º 36.273.296, 
no Cargo em Comissão de ASSESSOR DO GABINETE, do(a) GABINETE DA PREFEITA, conforme 
Processo n.º 102477/2021.

A partir de 01/07/2021, portaria nº 759/2021, nomeia RAFAEL VICENTIN FERRERO SALLA, 
RG n.º 35.200.593-2, matrícula n.º 34179, para exercer o cargo em Comissão de DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ECONOMIA E FINANÇAS, conforme protocolo/e-processo n.º 95914/2021. De acordo com o disposto 
no artigo 14, § 4º da Lei n.º 7.245/2019, será nomeado(a), uma vez que realizará atividades correlatas com 
as funções essenciais do cargo de Especialista de Governo – Auditor Fiscal Tributário: administrar 
tributos e realizar fiscalizações, conforme apreciação no e-processo n.º 93609/2021.

EXONERAÇÃO/POSSE
PORTARIA N.º 760/2021: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração 
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, R 
E S O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) CRISTIANE FERREIRA MOURA, portador(a) do 
RG n.º 42.157.879-8, matrícula 31095 cargo efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA 
- SERVENTE DE ESCOLA, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e MARIANA 
FELIX BUENO BELONE, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso das atribuições 
legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, RESOLVE: Dar posse no 
cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a partir 
de 01/07/2021.

PORTARIA N.º 761/2021: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração 
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, R 
E S O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) TATIANE CASTILHO SILVERIO, portador(a) do 
RG n.º 42.810.343-1, matrícula 33251 cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, do(a) SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e MARIANA FELIX BUENO BELONE, Diretora do Departamento 
de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 
de setembro de 2018, RESOLVE: Dar posse no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, para o(a) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a partir de 01/07/2021.

PORTARIA N.º 762/2021: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração 
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, 
R E S O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) CINTHIA CASTILHO SILVERIO, portador(a) 
do RG n.º 42.129.808-X, matrícula 33533 cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR 
DE CRECHE, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e MARIANA FELIX BUENO 
BELONE, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais que lhe 
confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, RESOLVE: Dar posse no cargo efetivo 
de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a partir de 01/07/2021.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 02/2021
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 – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA, 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: 
William Davila Delgallo, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a coordenação Mariana Félix Bueno Belone 
e Andressa Pelissari Zambolin Sabino sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 750/2021, 
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 21 (vinte e um) de agosto 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:

Cargo Vaga
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde Médico 
– MÉDICO –

GINECOLOGISTA/
OBSTETRA

01

Conclusão da 
Graduação em 

Medicina e Registro 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM/

SP) e Residência 
Médica ou Título 
de Especialista em 

Ginecologia/
Obstetrícia

R$ 4.539,73 R$ 500,00 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 
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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 27 
(vinte e sete) de julho de 2021 ate às 16h do dia 10 (dez) de agosto 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 – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA, 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 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e 
oito) de julho 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 31 (trinta e um) de julho 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 27 (vinte e sete) de julho de 2021 a 10 (dez) de agosto 
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 21 (vinte e um) de agosto 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 27 (vinte e sete) de julho 
a 10 (dez) de setembro 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.
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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.
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 27 (vinte e sete) de julho a 10 (dez) de agosto 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 21 (vinte e um) de agosto 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 Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde Médico –
MÉDICO -   GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise 

de Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA 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 12 (doze) de setembro 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 750/2021;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

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

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 

360 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área 
médica (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 

reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 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.
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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 21 (vinte e um) de agosto 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.

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 – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA 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 
– MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA 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 14 (quatorze) de setembro 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;
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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);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
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.
*Conforme a Lei Municipal nº 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
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 pelo órgão competente – MEC e Residência 
Médica em Ginecologia/Obstetrícia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título 
de Especialista em Ginecologia/Obstetrícia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM/SP, 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 750/2021.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA
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. 



8 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 01 DE JULHO DE 2.021

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 
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. Ginecologia Básica
2. Obstetrícia Básica
3. Pré-Natal
4. Endocrinologia da Reprodução
5. Complicações médicas durante a gravidez
6. Ética em Ginecologia e Obstetrícia
7. Humanização da gravidez, parto e puerpério
8. Doenças benignas e malignas das mamas
9. Diagnóstico por imagem
10. Anticoncepção
11. Oncologia ginecológica
12. Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS
13. Gravidez na Adolescência
14. Climatério
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11. Tratado de Ginecologia – Berek JS, ed. Berek e Novak.
12. Rotinas em Ginecologia – Freitas F, Menke CH, Rivoire WA, Passos EPI.
13. Recomendações SOGESP – Volumes 1 e 2.

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, 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
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 a Estratégia Saúde da Família (ESF) 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. BRASIL. Ministério da Saúde. 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. BRASIL. Ministério da Saúde. COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS. Nota Técnica nº 9/2020. 
Recomendações para o Trabalho de Parto, Parto e Puerpério durante a pandemia da COVID -19. 
Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-as-mulheres/ 

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
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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 2021.
__________ (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 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
01/07/2021 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
13/07/2021 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/07/2021 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/07/2021 Abertura das Inscrições
10/08/2021 Encerramento das Inscrições

27 e 28/07/2021 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

31/07/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

27/07/2021 a 
10/08/2021

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

27/07/2021 a 
10/09/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

21/08/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

21/08/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

31/08/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

09/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos

12/09/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos

14/09/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito

14/09/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

05/10/2021 Previsão de Classificação Final

16/10/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 01 de julho de 2021.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 03/2021
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 – 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA, 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: 
Guilherme Nogueira Spinosa, Márcia Aparecida Nuevo Gatti e sob a coordenação de Walquiria Colla 
de Abreu Bastos e Deborah Maciel Cavalcanti Rosa sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
751/2021, 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 21 (vinte e um) de agosto 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
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em Saúde 
Médico – MÉDICO – 
PNEUMOLOGISTA

01

Conclusão da Graduação 
em Medicina e Registro 
no Conselho Regional 

de Medicina (CRM/SP) 
e Residência Médica em 
Pneumologia ou Título 

de Especialista em 
Pneumologia

R$ 4.539,73 R$ 500,00 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 27 
(vinte e sete) de julho de 2021 ate às 16h do dia 10 (dez) de agosto 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 – 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA, 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 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e 
oito) de julho 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 31 (trinta e um) de julho 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.
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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 27 (vinte e sete) de julho de 2021 a 10 (dez) de agosto 
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 21 (vinte e um) de agosto 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 27 (vinte e sete) de julho 
a 10 (dez) de setembro 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.
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 27 (vinte e sete) de julho a 10 (dez) de agosto 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 21 (vinte e um) de agosto 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 Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em Saúde 
Médico –

MÉDICO -   
PNEUMOLOGISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA 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 12 (doze) de setembro 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;
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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 751/2021;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Doutorado, em qualquer área médica, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Mestrado, em qualquer área médica, devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de especialização - lato sensu/Residência/

Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 horas/aula ou Título 
de Especialista em qualquer área médica (exceto o exigido no pré-

requisito), devidamente reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 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 21 (vinte e um) de agosto 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.

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 – 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA 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 
– MÉDICO – PNEUMOLOGISTA 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 14 (quatorze) de setembro 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
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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);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
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.
*Conforme a Lei Municipal nº 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
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 pelo órgão competente – MEC e Residência Médica 
em Pneumologia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista em 
Pneumologia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no Conselho Regional de Medicina 
– CRM/SP, 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.
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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/
PORTAL DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 751/2021.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – PNEUMOLOGISTA
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 
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. Asma 
2. Circulação pulmonar – tromboembolismo pulmonar e hipertensão pulmonar 
3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
4. Doenças Pulmonares Intersticiais
5. Doenças respiratórias do sono 
6. Derrames Pleurais
7. Função Pulmonar: Espirometria
8. Insuficiência respiratória 
9. Micoses Pulmonares
10. Oxigenoterapia Domiciliar
11. Pneumonia
12. Pneumopatias ocupacionais
13. Tabagismo
14. Tuberculose
15. Tosse crônica
16. Supurações pulmonares
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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
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2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
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ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
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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 2021.
__________ (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 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
01/07/2021 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
13/07/2021 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/07/2021 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/07/2021 Abertura das Inscrições
10/08/2021 Encerramento das Inscrições

27 e 28/07/2021 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

31/07/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/07/2021 a 10/08/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/07/2021 a 10/09/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

21/08/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/08/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
31/08/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
09/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/09/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos
14/09/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
14/09/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
05/10/2021 Previsão de Classificação Final
16/10/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 01 de julho de 2021.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 04/2021
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 – MÉDICO – 
PSIQUIATRA, 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: 
Marcus Vinicius Franco, Fabricio Bertoli Gimenes, Maria Helena Borgato e sob a coordenação Karina 
Osti e Giedri Cristina Bispo Sanchez sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 752/2021, 
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 21 (vinte e um) de agosto 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
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde Médico 

– MÉDICO 
-PSIQUIATRA

01

Conclusão da Graduação 
em Medicina e Registro 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e 
Residência Médica em 
Psiquiatria ou Título de 

Especialista em Psiquiatria

R$ 4.539,73 R$ 500,00 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 27 
(vinte e sete) de julho de 2021 ate às 16h do dia 10 (dez) de agosto 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 – 
MÉDICO – PSIQUIATRA, 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 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e 
oito) de julho 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 31 (trinta e um) de julho 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.
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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 27 (vinte e sete) de julho de 2021 a 10 (dez) de agosto 
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 21 (vinte e um) de agosto 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 27 (vinte e sete) de julho 
a 10 (dez) de setembro 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.
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 27 (vinte e sete) de julho a 10 (dez) de agosto 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 21 (vinte e um) de agosto 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 Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Saúde Médico –

MÉDICO -   
PSIQUIATRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA 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 12 (doze) de setembro 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;
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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 752/2021;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Doutorado, em qualquer área médica, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de pós-

graduação em nível de Mestrado, em qualquer área médica, devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de especialização - lato sensu/Residência/

Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 horas/aula ou Título 
de Especialista em qualquer área médica (exceto o exigido no pré-

requisito), devidamente reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 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 21 (vinte e um) de agosto 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.

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 – 
MÉDICO – PSIQUIATRA 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 – 
MÉDICO – PSIQUIATRA 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 14 (quatorze) de setembro 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
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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);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
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.
*Conforme a Lei Municipal nº 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
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 pelo órgão competente – MEC e Residência Médica 
em Psiquiatria concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista em 
Psiquiatria reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no Conselho Regional de Medicina – 
CRM/SP, 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.
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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 752/2021.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – PSIQUIATRA
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 
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. ASSUMPÇÃO Jr., F.; KUCZYNSKI E. - Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência, 1ª. ed. 
Atheneu, 2003.
2. Classificação de Transtornos Mentais e do Comportamento da CID-10. Porto Alegre, Artes Médicas, 
1993.
3. CREMESP/AMB. Usuários de Substâncias Psicoativas – Abordagem, Diagnóstico e Tratamento, 
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4. DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª. Ed., Artmed, 
2008.
5. DSM-V.  Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2014.
6. KAPLAN & SADOCK – Compêndio de psiquiatria. Ed. Artes Médicas, 2016 (11º ed.). 
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3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
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4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
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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 
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Disponível em:
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Disponível em:
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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-PORTARIA Nº 3.588, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 dispõe  sobre a Rede de Atenção 
Psicossocial, e dá outras providência Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/
prt3588_22_12_2017.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 a Estratégia Saúde da Família (ESF) 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
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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_
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Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 
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Único de Saúde.
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ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
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 2021.
__________ (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 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
01/07/2021 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
13/07/2021 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/07/2021 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/07/2021 Abertura das Inscrições
10/08/2021 Encerramento das Inscrições

27 e 28/07/2021 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

31/07/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/07/2021 a 10/08/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/07/2021 a 10/09/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

21/08/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/08/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
31/08/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
09/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/09/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos
14/09/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
14/09/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
05/10/2021 Previsão de Classificação Final
16/10/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 01 de julho de 2021.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GOVERNO

EGP abre inscrições para workshop e palestras.

As inscrições podem ser realizadas até às 17h do dia 23 de julho de 2021 no site da escola https://sites.
bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/.

Saiba mais sobre o workshop e as palestras:

WORKSHOP “MENTE CLARA COMO A ÁGUA - ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DO 
SEU DIA”

Ementa: A “Era da Informação” tem transformado profundamente a sociedade, o acesso à essas informações 
têm aumentado de forma exponencial, fazendo com que a população seja bombardeada de todos os lados 
por todo tipo de conteúdo. Junto com isso, diversas responsabilidades e obrigações sugam as 24 horas do 
seu dia e você nem percebe.
A consequência disso, muitas vezes, é a perda de concentração e foco nas atividades do dia, o esquecimento 
de tarefas importantes na sua vida, a falta de tempo para dedicar o seu dia com quem você gosta e 
principalmente dedicar um tempo para você mesmo.
Hoje sabemos que o tempo é algo muito valioso.
Como você vem utilizando as 24 horas do seu dia?
O Workshop MENTE CLARA COMO A ÁGUA, tem como principal objetivo apresentar hábitos e métodos 
que vão transformar a sua vida, garantindo organização, foco e tempo de qualidade.
Aprenda a ser mais produtivo e efetivo, focar no que realmente importa, lidar com a procrastinação, 
consumir informações de qualidade e principalmente definir planos e metas para o trabalho e para vida.
Objetivo Geral: Gestão do Tempo, Produtividade e Qualidade de Vida.
Metodologia: Workshop prático apresentando as principais técnicas de Organização, Planejamento Pessoal 
e Profissional.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.

Inscrições: das 08h do dia 01/07/2021 às 17h do dia 23/07/2021
Prazo para realização: 10/08/2021 às 09h
Carga horária: 02h
Vagas: 30
Local: O Workshop será ao vivo pela plataforma Google Meet.

Palestrantes:
Antônio Puças Jr.
Graduado em Sistemas de Informação pela UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto. Pós-graduado 
em Gestão de Projetos, mais de 20 anos atendendo empresas na área governamental. Gestor do 
módulo de recursos humanos e folha de pagamento de ERP para Administração Pública. Entusiasta no 
compartilhamento de conhecimento através de palestras e treinamentos.
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Júlio Batista
Atuando na área de Suporte e Implantação de Sistemas há mais de 10 anos. Graduado em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Moura Lacerda de Ribeirão Preto. Formado em Oratória 
pela Vox2you Ribeirão Preto. Formado em Rádio e Comunicação pelo Senac São Paulo.

Ao efetuar inscrição pelo site, o servidor deverá enviar mensagem via WhatsApp para o número (14) 
99111-1506 com nome e matrícula, para estabelecimento de canal de comunicação e posterior convite 
para participar da Plataforma Google Meet.

PALESTRA EAD: “COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO”

Ementa: A comunicação é uma peça central para uma organização dinâmica, eficiente e saudável para seus 
colaboradores. As relações interpessoais demandam muita habilidade comunicacional e para desenvolvê-la 
é necessário que se saiba utilizar bem as palavras, entender quem são os interlocutores e quais ações são 
necessárias para uma comunicação assertiva e de qualidade. Neste encontro é abordado os seguintes pontos: 
Conheça o poder das palavras; Utilize a linguagem para seu próprio poder; Programação neurolinguística 
em comunicação; Os sentidos mais utilizados: visual, auditivo e sinestésico.
Saber sobre alguns mecanismos de uma boa forma de se expressar é potencialmente transformador no 
cotidiano organizacional.

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 n.º 5975/10.

Inscrições: das 08h do dia 01/07/2021 às 17h do dia 23/07/2021
Data e horário: 02/08/2021 às 07h até 31/08/2021 às 23h59min
Carga horária: 02h
Vagas: 100
Local: plataforma MOODLE

OBS.: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

Palestrantes:
Michelle Godoy de Mattos
Nossa palestrante está há 30 anos no mercado de trabalho atuando na área comercial, executiva e acadêmica. 
É mestre em Comunicação Midiática, pós-graduada em metodologia do Ensino Superior, Didática do 
Ensino Superior e graduada em Publicidade e Propaganda, Filosofia, História e Pedagogia. Atualmente faz 
graduação de Administração.

TURMA 2: 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.

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 n.º 5975/10.

Inscrições: das 08h do dia 01/07/2021 às 17h do dia 23/07/2021
Data e horário: 02/08/2021 às 07h até 31/08/2021 às 23h59min
Carga horária: 03h
Vagas: 100
Local: plataforma MOODLE

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.

TURMA 2: 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?

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 n.º 5975/10.

Inscrições: das 08h do dia 01/07/2021 às 17h do dia 23/07/2021
Data e horário: 02/08/2021 às 07h até 31/08/2021 às 23h59min
Carga horária: 02h
Vagas: 100
Local: plataforma MOODLE

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.

A Escola segue com sua programação de cursos e palestras.

No momento, 2 cursos e 6 palestras estão em andamento na modalidade EAD. Os cursos são: Minicurso 
Ead: Assédio Moral E Sexual Nas Organizações e Curso EAD - Comportamento no Ambiente de Trabalho 
“Marketing Pessoal” e Atendimento ao Cliente. Já as palestras são: Finanças Pessoais, Palestra Ead – 
Relação Da Diabetes Com O Desenvolvimento E Tratamento Da Periodontite Apical, Roda de Conversa 
com Pais em Tempo de Pandemia, Motivação Para o Trabalho e Para a Vida em Tempos de Crise, Como 
Planejar e Gerir Melhor o seu Tempo?, O Patrimônio Ferroviário Industrial em Bauru/SP e o Ciclo 1 
de Palestras da X Semana do Servidor 2020. Para mais informações acesse nosso site https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/ ou ligue para (14) 3235-1043. Procure por @egpbauru nas redes sociais e nos 
acompanhe.

Secretaria da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi

Secretária
ATOS DECISÓRIOS 2021

A Secretária Municipal de Educação com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede os 
Atos Decisórios, em nome dos interessados abaixo:

SIMONE CÁCERES ALVES DA SILVA RG 22.417.522-1, Especialista em Educação-Professor 
de Educação Básica Infantil, da EMEII Madre Teresa de Calcutá, da Prefeitura Municipal de Bauru e 
Professora Educação Básica I, na Escola EE Prof. Joaquim de Michieli, na cidade de Bauru. Ato decisório 
nº 382/2021. Acumulação legal.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
LEI Nº 5999/2010

Comunicamos abaixo a decisão da Senhora Secretária Municipal da Educação em pedido de reconsideração 
da Avaliação de Desempenho de 2020, para conhecimento das interessadas.
MATRÍCULA PROCESSO DECISÃO MOTIVAÇÃO

33187 77.383/2021 INDEFERIDO

DIANTE DAS MANIFESTAÇÕES DAS CHEFIAS IMEDIATA E 
MEDIATA BEM COMO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MANTENHO A AVALIAÇÃO 
REALIZADA.

30710 76.937/2021 INDEFERIDO

DIANTE DAS MANIFESTAÇÕES DAS CHEFIAS IMEDIATA E 
MEDIATA BEM COMO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MANTENHO A AVALIAÇÃO 
REALIZADA.

30531 79.563/2021 INDEFERIDO

DIANTE DAS MANIFESTAÇÕES DAS CHEFIAS IMEDIATA E 
MEDIATA BEM COMO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MANTENHO A AVALIAÇÃO 
REALIZADA.

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.962/20 - PROCESSO Nº 165.560/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: AGMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - OBJETO: As 
partes resolvem, alterar a Cláusula Primeira, item 1.1 do contrato original, com fundamento no § 1º do 
art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, para o fim de acrescer ao objeto do contrato, 
o seguro para mais 03 (três) impressoras, a partir de 16 de junho de 2.021, conforme segue: “1.1. A 
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 165.560/19, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
21 (VINTE E UMA) UNIDADES DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM VELOCIDADE 
MÍN. DE 30 PPM, FRANQUIA DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) PÁGINAS POR MÊS CADA 
MÁQUINA, TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, A5 E OFÍCIO E IMPRESSÃO COLORIDA. 
LOCAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COM VELOCIDADE 
MÍN. DE 20 PPM, FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) PÁGINAS POR MÊS, TAMANHOS DE 
PAPEL SUPORTADOS: A3, A4, A5 E OFÍCIO, IMPRESSÃO COLORIDA, AMBAS INCLUINDO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALÉM DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital 
nº 163/20.” 2. Em razão do acréscimo, fica alterada ainda o item 2.4 da Cláusula Segunda, nos seguintes 
termos:

Qtd 
Máq. Franquia Impressão Local Endereço Fone

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1 10.000 Colorida Secretaria Municipal 
de Obras

Avenida Nuno de Assis, 
nº 14-60 (14) 3235-1422

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

1 1.500 Colorida EMEF “Alzira 
Cardoso”

Rua Orozimbo 
Florêncio Figueiredo, 

4-45 – 
Jd. Chapadão

(14) 3239-6980

1 1.500 Colorida EMEF “Claudete da 
Silva Vecchi”

Rua Roque Urias 
Batista, 4-20 - Pq. 

Viaduto
(14) 3218-5794

1 1.500 Colorida EMEF “Cônego Aníbal 
Difrância”

Rua Manoel Figueiredo, 
1-20 - Pq. São Geraldo (14) 3237-2475

1 1.500 Colorida EMEF “Dirce Boemer 
Guedes de Azevedo”

Rua Antonio Dezembro, 
5-15 - Tangarás/
Ferradura Mirim

(14) 3281-9271
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1 1.500 Colorida EMEF “Etelvino 
Rodrigues Madureira”

Rua Severino Dantas 
de Souza, 5-15 - Jd. 

Flórida/Araruna
(14) 3277-1422

1 1.500 Colorida EMEF “Geraldo 
Arone”

Rua João Prudente 
Sobrinho, 9-5 - N. 

Fortunato Rocha Lima
(14) 3238-3499

1 1.500 Colorida EMEF “Ivan Engler de 
Almeida”

Av. Maria Ranieri, 1-40 
- Pq. dos Sabiás (14) 3236-1884

1 1.500 Colorida EMEF “José Francisco 
Junior” (Zé do Skinão)

Rua João Borges, q.2 – 
Jd. Progresso (14) 3232-6835

1 1.500 Colorida EMEF “Maria 
Chaparro Costa”

Al. Urano, 5-38 - Pq. 
Santa Edwirges (14) 3238-4448

1 1.500 Colorida EMEF “Nacilda de 
Campos”

Rua Joaquim Marciano, 
5-39 - Vl. Garcia/Jd. TV (14) 3239-3462

1 1.500 Colorida EMEF “Santa Maria” Rua Assunção, 5-11 - 
Vila Nova Santa Luzia (14) 3227-7419

1 1.500 Colorida
EMEF “Thereza Tarzia 

- Irmã Rosamaria 
Tarzia”

Rua Antonio 
Montebugnolli, 6-32 - 
N. Nobuji Nagasawa

(14) 3237-4616

1 1.500 Colorida EMEF Prof. “José 
Romão”

Rua Pedro de Castro 
Pereira, 8-20 - Nova 

Bauru
(14) 3237-3446

1 1.500 Colorida EMEF Prof. 
“Waldomiro Fantini”

Rua Primo Pegoraro, 
2-45 - Pq. Santa 

Cândida/ Leão XIII
(14) 3238-9967

1 1.500 Colorida EMEF Profª “Lourdes 
de Oliveira Colnaghi”

Rua Eng. João Batista 
Pacheco Fantin, 3-20 - 

N. José Regino
(14) 3203-7624

1 1.500 Colorida

Núcleo de Ensino 
Renovado “Lydia 
Alexandrina Nava 

Cury”

Rua Anthero 
Donnini,1-125 - N. 
Presidente Geisel

(14) 3203-3769

1 1.500 Colorida Petrópolis/Progresso - 
Pólo - CEJA II

Rua Capitão Mario 
Rossi, 7-71 (14) 3222-5467

1 1.500 Colorida Redentor - Pólo – 
CEJA III Rua Olavo Moura, 2-36 (14) 3203-0749

01 1.500 Colorida Departamento de 
Ensino Fundamental

Rua Raposo Tavares, 
8-38 – Secretaria da 

Educação

(14) 3223-2122 / 
(14) 3223-3534

01 1.500 Colorida Departamento de 
Alimentação Escolar

Rua Raposo Tavares, 
8-38 – Secretaria da 

Educação
 

01 1.500 Colorida
Comissão de 

Desenvolvimento 
Funcional – CDF

Rua Raposo Tavares, 
8-38 – Secretaria da 

Educação
(14) 3281-2251

3. Por via de consequência será acrescido ao valor original do contrato a importância de R$ 19.575,00 
(dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), passando de R$ 243.120,00 (duzentos e quarenta e três 
mil, cento e vinte reais) para R$ 262.695,00 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco 
reais) o valor total do contrato, razão pela qual o item 3.1. da Cláusula Quarta do contrato original passa a 
ter a seguinte redação: “3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela locação do objeto descrito 
na Cláusula Terceira a importância mensal de R$ 11.435,00 (onze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), 
perfazendo o total de R$ 262.695,00 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais) que 
será suportada pela Dotação Orçamentária de cada Secretaria participante: EDUCAÇÃO – Ficha n° 204, 
OBRAS – Ficha n° 417.” – ASSINATURA: 16/06/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
SEÇÃO DE COBRANÇA, CONTROLE E PARCELAMENTO

CARLOS HENRIQUE PEREIRA

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

Proc. 117228/19 - Angelo Bernardes da Silva;
Proc. 110198/20 - Gilmar Salviano da Costa;
Proc.   14762/21 - Silvana Maria de Andrade Franco;
Proc.     9497/21 - Wilson Batista da Silva;
Proc. 128700/20 - Martim Silva;
Proc.   72717/18 - Emerson Martins de Camargo;
Proc.   98426/20 - Andrea Aparecida Alves;

Proc. 142925/20 - Karen Gonçalves Maffei;
Proc. 30890/20 - Maria Lucia Gomes da Silva;
Proc. 186483/19 - Espólio de Walter Mendes;
Proc. 23304/20 - Mauro dos Santos Junior;
Proc.   4888/21 - Cloe Garcia Prado de Oliveira;
Proc.   5316/21 - Luzia da Cruz Fernandes;
Proc. 34721/19 – Mariana Caetano Pacheco;
Proc. 184948/19 - Bertuzzo & Campoy Festas E Eventos Ltda Epp.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: ANA GRAZIELA DE DEUS

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR
165560/2019 AGMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1313 R$              2.300,00
165560/2019 AGMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1497 R$              2.300,00
165560/2019 AGMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1646 R$              7.830,00
165560/2019 AGMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1647 R$              2.300,00

76437/2018 ATLANTICA CONSTRUÇÕES COM E 
SERVIÇOS EIRELI 881 R$          134.034,52

66915/2013 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 494 R$          386.521,97
66915/2013 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 501 R$            31.847,33
40322/2016 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 449 R$              1.800,00
57187/2018 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 36904 R$              3.756,00

1168/2016 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAUDE - REGIONAL DE BAURU JUNHO/2021 R$          387.179,13

139483/2020 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAUDE - REGIONAL DE BAURU OF. 120/2021 R$       1.255.810,77

6743/2020 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP 5835 R$            30.690,00
6743/2020 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP 5836 R$          276.210,00

11844/20211 LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO MAIO/2021 R$              4.219,26
11844/20211 LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO MAIO/2021 R$              3.345,07
86281/2019 TRANSURB 101193 R$            63.000,00
86281/2019 TRANSURB 101194 R$            63.000,00
86281/2019 TRANSURB 94-226 R$              2.570,40
4682/2020 VILMA TERESINHA CHESSA ME 5229 R$            21.692,11

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Dorival José Coral

Secretário
Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849 

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. 
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br 

ARBORIZAÇÃO URBANA 
ATENÇÃO 

*Para solicitar a substituição, acesse: https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=224 
e preencha o formulário conforme indicado. Caso não tenha acesso à internet, 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. 
*O canteiro inadequado, assim como a inexistência de área mínima permeável na base do tronco, danifica 
a árvore e pode causar a interrupção no transporte da seiva e permitir a infecção por fungos e bactérias, 
devido a lesões no lenho (inciso I e art. 30 da Lei 4368). Passível de multa conforme art. 42, inciso II da 
Lei 4368/99.

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA 
Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte: 
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio 
porte: 
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca 
(Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( 
Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado 
(Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela 
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva 
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu), resedá 
gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), 
tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca alternifolia 
); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo (Tamarindus 
indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum lucidum), 
Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), 
Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana), Cambuci 
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES

PROCESSO 78331/2021
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) MARCOS PEREZIN MALAVOLTA

ENDEREÇO RUA ANTONIO REBUA, Nº 1-135, PMB: 3/0800/018 - JARDIM 
GUADALAJARA 

ESPÉCIE 
DEFERIDA Sibipiruna (caesalpinia pluviosa), localizada à direita do imóvel 

Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo 
requerente.

PROCESSO 85847/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) JESY LEITE JUNIOR

ENDEREÇO RUA MONSENHOR CLARO, Nº 14-54, PMB: 2/0111/009 - VILA 
MESQUITA 

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada à esquerda do imóvel 

RECOMENDAÇÕES Ampliação do canteiro a ser executado pelo requerente.

PROCESSO 86241/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) VERA MARIA VILLANI PUGLIESI
ENDEREÇO RUA MARTIM AFONSO, Nº 2-31, PMB: 5/0255/012 - VILA SOUTO

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada à esquerda do imóvel 

RECOMENDAÇÕES Há necessidade de pequena adequação de canteiro.

PROCESSO 86943/2021
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) PAULO SINOKI

ENDEREÇO AVENIDA JOSE HENRIQUE FERRAZ, Nº 13-85, PMB: 05/1011/019 - 
JARDIM SOLANGE 

ESPÉCIE 
DEFERIDA Ficus (ficus benjamina), localizada à esquerda do imóvel 

Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo 
requerente.

PROCESSO 87736/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) MARIA EUNICE DIAS MUCHERONI PALMA

ENDEREÇO ALAMEDA DOUTOR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 1-52, PMB: 
2/0234/014 - VILA SANTA TEREZA

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Escova de garrafa (callistemon sp.), localizada à esquerda do imóvel

RECOMENDAÇÕES A árvore precisa de podas de adequação e reparo de danos, pois sofreu 
consecutivas podas mal feitas. Há necessidade de adequação de canteiro.

PROCESSO 87833/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) YOLANDA ROSA GARCIA

ENDEREÇO RUA Péricles Calvino Libero Mainardi, nº 3-58, PMB: 4/1686/009 - Parque 
Residencial Colina Verde  

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada à direita do imóvel

RECOMENDAÇÕES Recomenda-se a retirada de um tronco que está crescendo ao lado do tronco 
principal.

PROCESSO 88107/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) ANDRÉA CRISTINA GARCIA

ENDEREÇO RUA HENRIQUE MARCHIONI, Nº 1-58, 04/1476/020 - JARDIM ROSA 
BRANCA 

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada à direita do imóvel 

RECOMENDAÇÕES Poda de equilíbrio de copa e ampliação de canteiro.

PROCESSO 88463/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) ALIPIO MUNHOZ

ENDEREÇO RUA PONCIANO FERREIRA DE MENEZES, Nº 6-26, PMB: 02/0439/002 - 
JARDIM PANORAMA 

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada ao centro do imóvel

RECOMENDAÇÕES Podas de manutenção pela concessionária de energia e ampliação de canteiro 
pelo requerente.

PROCESSO 88767/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) JENIFFER DE CÁSSIA RILLO DUTKA

ENDEREÇO RUA MANOEL PEREIRA ROLLA, Nº 13-06, PMB: 02/0359/001 - VILA 
NOVA CIDADE UNIVERSITARIA

ESPÉCIE 
INDEFERIDA

Oiti (licania tomentosa), localizada na lateral do imóvel, na Rua Doutor Alípio 
dos Santos (Este laudo refere-se a árvore de número 3 do documento em 

“Protocolos 88767 e 88769 de 2021.pdf”.)

RECOMENDAÇÕES Há necessidade de ampliação de canteiro e poda de reparo de danos e limpeza 
(copa levemente desequilibrada devido a podas mal feitas).

PROCESSO 88769/2021
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) JENIFFER DE CÁSSIA RILLO DUTKA

ENDEREÇO RUA MANOEL PEREIRA ROLLA, Nº 13-06, PMB: 02/0359/001 - VILA 
NOVA CIDADE UNIVERSITARIA

ESPÉCIE 
DEFERIDA

Canelinha - Nectandra sp., localizada na lateral do imóvel, na Rua Doutor 
Alípio dos Santos

Substituição e replantio de uma espécie de médio porte a ser executado pelo 
requerente.

PROCESSO 88914/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) DARCI PLANA

ENDEREÇO RUA DONA MARIETTA FRANCA, Nº 9-81, PMB: 4/1016/023 - JARDIM 
VANIA MARIA

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada ao centro do imóvel

RECOMENDAÇÕES Poda de limpeza de galhos secos.

PROCESSO 92115/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) ADILSON RODRIGUES

ENDEREÇO RUA JOAO GARCIA VILAR, Nº 3-30, PMB: 04/1520/026 - QUINTA DA 
BELA OLINDA

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada ao centro do imóvel

RECOMENDAÇÕES Nenhuma ação recomendada.
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PROCESSO 93559/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) PATRICIA DE MORAES OLIVEIRA
ENDEREÇO RUA SÃO ROQUE, Nº 1-44, PMB: 4/3310/024 - JARDIM ELDORADO 

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada ao centro do imóvel

RECOMENDAÇÕES Ampliação do canteiro a ser executado pelo requerente

PROCESSO 94210/2021
DECISÃO INDEFERIDO

INTERESSADO (A) ANDERSON LUIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO RUA PÉRICLES CALVINO LÍBERO MAINARDI, Nº 3-46, PMB: 4/1686/007 
- RESIDENCIAL PARQUE COLINA VERDE,

ESPÉCIE 
INDEFERIDA Oiti (licania tomentosa), localizada ao centro do imóvel

RECOMENDAÇÕES Poda de equilíbrio de copa e ampliação do canteiro a ser executado pelo 
requerente.

PROCESSO 98289/2021
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) MARCOS CESAR MORAES

ENDEREÇO RUA ALFREDO LIMAO, Nº 1-66, PMB: 04/2182/014 - RESIDENCIAL 
NOVA BAURU 

ESPÉCIE 
DEFERIDA Ficus (ficus benjamina), localizada à direita do imóvel

Substituição e replantio de uma espécie de grande porte a ser executado 
pelo requerente.

PROCESSO 99575/2021
DECISÃO DEFERIDO

INTERESSADO (A) RENANN MARTINS
ENDEREÇO Rua Augusto Ferreira, Nº 4-30, PMB: 4/0051/006 - Vila Santa Luzia

ESPÉCIE 
DEFERIDA Monguba - pachira aquatica, localizada à esquerda do imóvel

Substituição e replantio de uma espécie de grande porte a ser executado 
pelo requerente.

Secretaria de Planejamento
Nilson Ghirardello

Secretário
PORTARIA Nº43/2021

Arq. Nilson Ghirardello, Secretário Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. 1º Indicar os representantes responsáveis pelos encaminhamentos das publicações à Divisão de 
Atos Oficiais, em conformidade com o Decreto Municipal nº 14.152, de 31 de janeiro de 2019.

Antonio Rodrigues Junior Matricula: 32034
Barbara Zaneti de Carvalho Matricula: 34586

Daiana Cristiane dos Santos Ferreira Matricula: 34082
Danielle Poglitsch Roza Amaro Matricula: 29627

Gisele Baldo Ishikawa Matricula: 33349
Guilherme Luiz Bastos de oliveira Matricula: 34670
Jaime Tadeu Antunes dos Santos Matricula: 25797

Liene Cristina Vieira dos reis Matricula: 35439
Luciana Gabriel Ferreira Matricula: 27879

Maria José de Souza Mangueira Matricula: 29346
Mario Cezar Carneiro Lobo Junior Matricula: 30681

Mayra Lohana de Oliveira Matricula: 33394
Nilson Ghirardello Matricula: 35448

Paulo André Zuwicker Yamamuro Matricula: 35411
Raquel Leal Matricula: 24424

Regiane Cassia Pini Matricula: 33654
Rosana Matheus Martins Matricula: 28454

Sanae Kubo Matricula: 27843
Valderez Alves Cardoso Matricula: 29607

Vanessa Garcia Matricula: 30385
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE;

Bauru, 01 de julho de 2021
ARQT. NILSON GHIRARDELLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMUNICADO
Referente ao EMBARGO 585/21, da obra localizada a AVENIDA GABRIEL RABELLO DE ANDRADE, 
qt 6, PARQUE JARAGUA, cadastro PMB 4-1317-023, comunicamos o DEFERIMENTO DO 
DESEMBARGO do mesmo, devido a apresentação do projeto aprovado do local.

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 23/21
Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 10:30 horas, à ALAMEDA ACROPOLE, 10-
13, PARQUE SANTA EDWIRGES, cadastrado PMB 4-1214-020, verificando que o Sr. JOSÉ DONEDA, 
conforme processo 63044/2018, não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, 
o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 
57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 436,04 
(quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos). enviado por AR.

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 002/20
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, à RUA TEN. JOÃO FIRMINO 
ALVES, 0-0, PTE LF, Q 83, PQ. PAULISTA, cadastrado PMB 3-0983-021, verificando que o SR.MARCIO 
FERNANDES DA SILVA, conforme processo 59981/2019, não apresentou a regularização da edificação 
do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo 
único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, 
impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 152/20 
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 11:00 horas, à RUA RUBENS DE MELLO DE 
SOUZA, 2-0, L4, Q 11, JD EUROPA, cadastrado PMB 2-0541-013, verificando que a SRA. BERNARDETE 
COVOLAN ULSON, conforme processo 167004/2019, não apresentou a regularização da edificação do 
imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, 
dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-
lhe a multa de R$ 426,44 (quatrocentos e vinte seis reais e quarenta e quatro reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 077/21 
Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte, às 10:00 horas, à RUA TAKUJI TAKENAKA, 0-0, PTL 
14, Q 79, POUSADA DA ESPERANÇA, cadastrado PMB 4-3537-014, verificando que a Compromissária 
SRA. NAIR DOS SANTOS SILVA, conforme processo 40678/2019 não apresentou a regularização da 
edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, 
parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 444,99 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove reais).

NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LEI 7181/19
Conforme dispostos na LEI 7181/19, anexo II, artigo 2º, a saber: “Art. 2º Constitui-se dever de proprietários 
ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou não: II – Reparar o 
passeio público sempre que constatados buracos, pedras faltantes ou outras incidências que possam 
oferecer risco ao pedestre; E artigo 9º, inciso VII – ter inclinação transversal de 03 % a partir do nível da 
guia. Art. 31 – Feita a constatação (...), o departamento competente notificará o infrator das disposições 
da presente lei,(...) ou ainda quando necessário, POR EDITAL, para a execução da regularização, 
observando os prazos de: II – 30 (trinta) dias para reformar ou corrigir irregularidades do passeio 
existente ou para adequar elementos fixos que incidam sobre o passeio público; Art. 44 – A notificação 
conversível em multa será expedida quando constatada pela primeira vez a infração que exija reforma 
ou construção do passeio público e, não sendo atendida no prazo, se converterá em Auto de Infração 
e Multa; Art. 51 - As multas previstas nesta lei terão os seguintes valores: II – NÃO REFORMAR OU 
CORRIGIR IRREGULARIDADES DO PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE: a) Pena – multa de 30 (trinta) 
UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Valor da multa: Ufesp (26,53) x 30 = R$ 795,90 
(setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)”; informamos aos responsáveis especificados na 
LISTA ABAIXO para que providencie o REPARO DO PASSEIO PÚBLICO, sendo que o não atendimento 
desta determinação explícita implicará na aplicação da penalidade de multa:
Ofício Nº 1763/21, o SR. PEDRO PAULO AFFONSO, bem como qualquer responsável legal, referente 
à Rua GARÇA, 4-33, JD, AEROPORTO, cadastrado P.M.B. 2-0456-15, Valor da multa: R$ 828,30 
(oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos ) enviado por ar 
Ofício Nº 1764/21, a SRA. ELIANA REGINA DELAZARI, bem como qualquer responsável legal, 
referente à Rua DR. HENRIQUE AROUCHE TOLEDO, 2-38, L4, B Q J N JARDIM AMÉRICA. 
cadastrado P.M.B. 2-0456-032 Valor da multa: R$ 828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta 
centavos ) enviado por ar
Ofício Nº 1640/20, referente ao processo I.C. 2817/19, a Sra. CRISTINA INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LIMITADA, bem como qualquer responsável legal, referente à RUA OSCAR SWENSON, 0-0, L12, 
Q 68, PQ POUSADA DA ESPERANÇA, cadastrado P.M.B. 4-3526-012, Valor da multa: R$ 828,30 
(oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos ) enviado por ar
Ofício Nº 1621/20, referente ao processo I.C. 2906/2019, o ESPOLIO DE CEZARIO ANTONIO DA 
SILVA, bem como qualquer responsável legal, referente à AVENIDA CASTELO BRANCO, 36-105, L18, 
QC-1, JARDIM OURO VERDE, cadastrado P.M.B. 5-0928-018, Valor da multa: R$ 828,30 (oitocentos 
e vinte e oito reais e trinta centavos ) enviado por ar
Ofício Nº 2033/21, referente ao processo OG. 12894/2021, a SRA JANAINA BREDA LANGONA 
GODOY, bem como qualquer responsável legal, referente à Rua FELICISSIMO ANTONIO PERERIA, 
13-89, P/LA, Q24, VILA SÃO FRANCISCO, cadastrado P.M.B.5-0489-007, Valor da multa: R$ 872,70 
(oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos). 
Ofício Nº 1677/20, o ESPOLIO DE JULIO NANI, bem como qualquer responsável legal, referente à Rua 
BERNARDINO DE CAMPOS, 0-0, VILA FALCÃO, cadastrado P.M.B 5-1342-003, Valor da multa: R$ 
828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos ) enviado por ar 
Ofício Nº 1323/20, referente ao processo 142714/19, a SRA MARIA APARECIDA HATSUE MIAKI 
ONOHARA, bem como qualquer responsável legal, referente à Rua VASCO DA GAMA, 4-6, LOTE 13, 
JARDIM ANA LUCIA, cadastrado P.M.B. 5-0769-006, Valor da multa: R$ 828,30 (oitocentos e vinte e 
oito reais e trinta centavos )
Ofício Nº 2055/21, referente ao processo OG. 66211/2021, o SR. JULIO FERNANDES PINHEIROS, 
bem como qualquer responsável legal, referente à Rua CELIA, 1-42, VILA MESQUITA, cadastrado 
P.M.B.2-0152-009, Valor da multa: R$ 872,70 (oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos). 
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Ofício Nº 2064/21, referente ao processo OG. 18067/2021, o SR. ESTEVAM LOZANO CRUZ, bem 
como qualquer responsável legal, referente à Rua ARAUJO LEITE, 24-78, PTL 4, Q 16, VILA SANTA 
TEREZA, cadastrado P.M.B. 2-0215-006, Valor da multa: R$ 872,70 (oitocentos e setenta e dois reais 
e setenta centavos).
Ofício Nº 1957/21, referente ao processo 50813/2021, a empresa VAZ & CIA INCORPORADORA 
LTDA, bem como qualquer responsável legal, referente à Rua NARCISO JOSÉ CRAVEIRO, 2-0, 
ÁREA 5 ANEXA RES. P. FLAMBOYANT, cadastrado P.M.B. 3-1637-647, Valor da multa: R$ 872,70 
(oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos).
Ofício Nº 1958/21, referente ao processo 50818/2021, a empresa VAZ 7 CIA IN CORPORADORA 
LTDA, bem como qualquer responsável legal, referente à RUA NARCISO JOSÉ CRAVEIRO, 2-0, 
ÁREA 6 ANEXA RES. P. FLAMBOYANT, cadastrado P.M.B. 3-1637-648, Valor da multa: R$ 10.123,32 
(dez mil cento e vinte e três reais e trinta e dois centavos) 

NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LEI 7181/19
Conforme dispostos na LEI 7181/19, anexo II, artigo 2º, a saber: “Art. 2º Constitui-se dever de proprietários 
ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou não: I – Construir o 
passeio público na extensão correspondente à (s) sua(s) testada(s); Art. 31 – Feita a constatação (...), 
o departamento competente notificará o infrator das disposições da presente lei,(...) ou ainda quando 
necessário, POR EDITAL, para a execução da regularização, observando os prazos de: I – 60 (sessenta) 
dias para construir o passeio; Art. 44 – A notificação conversível em multa será expedida quando 
constatada pela primeira vez a infração que exija reforma ou construção do passeio público e, não sendo 
atendida no prazo, se converterá em Auto de Infração e Multa; Art. 51 As multas previstas nesta lei terão 
os seguintes valores: I – NÃO CONSTRUIR O PASSEIO PÚBLICO quando notificado a fazê-lo: a) Pena 
– multa de 6 (seis) UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo por metro de testada do lote que faça 
divisa com o passeio público a ser construído/ Valor da multa: Ufesp (26,51) x 6 x Testada Imóvel”; 
informamos aos responsáveis especificados na LISTA ABAIXO para que providencie a CONSTRUÇÃO 
DO PASSEIO PÚBLICO, sendo que o não atendimento desta determinação explícita implicará na aplicação 
da penalidade de multa:
Ofício Nº 1575/20, referente ao processo I.C. 934/2019, o SR. LUIZ CARLOS PAGANI, bem como 
qualquer responsável legal, referente à RUA LAURESTINO DE FREITAS, 0-0, P/L F G, Q 33, VILA 
IPIRANGA1, cadastrado P.M.B.5-0304-017, valor da multa: R$ 1.822,26 (um mil oitocentos e vinte e 
dois reais e vinte e seis centavos). enviado por AR 
Ofício Nº 1706/21, o Sr.JOSE CARLOS PALMIERI, bem como qualquer responsável legal, referente 
à RUA ARNALDO RODRIGUES DE MENEZES, 2-108, P/L 19, Q 74, PQ. JARAGUÁ, cadastrado 
P.M.B. 4-1278-019, Valor da multa: R$ 828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos )
enviado por AR
Ofício Nº 447/19, referente ao processo 134136/19, a SRA. FATIMA MARY HANEDA, bem como 
qualquer responsável legal, referente à RUA HORTON HOOVER, 2-0, L 10, Q M, JARDIM EUROPA, 
cadastrado P.M.B. 2-0740-010, Valor da multa: R$ 1.745,40 (Um mil setecentos e quarenta e cinco 
reais e quarenta centavos). enviado por AR. 
Ofício Nº 1889/21, a empresa VERTICO BAURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
bem como qualquer responsável legal, referente à RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 12-
0, CHACARA DAS FLORES, cadastrado P.M.B. 3-592-001, Valor da multa: R$ 2.792,64 ( Dois mil 
setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). enviado por AR 
Ofício Nº 1814/21, a SRA. MARILENA BARBOSA DA SILVA, bem como qualquer responsável legal, 
referente à RUA MIGUEL SIMÃO, 0-0, L2, Q 50, PQ JARAGUÁ, cadastrado P.M.B. 4-1327-002, Valor 
da multa: R$ 1.490,94 (Um mil quatrocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos). enviado 
por AR. 
Ofício Nº 1159/19, referente ao processo 19778/18, a SRA. MARIA DAS GRAÇAS GIMENEZ bem 
como qualquer responsável legal, referente à RUA SARG. LEONCIO FERREIRA DOS SANTOS, 0-0, 
LOTE 18, Q B, PQ. PRIMAVERA, cadastrado P.M.B. 4-1627-018, Valor da multa: R$ 2.228,52 (Dois 
mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois reais). enviado por AR. 
Ofício Nº 975/2019, referente ao processo 148096/19, o SR. SEVERINO DA CUNHA, bem como 
qualquer responsável legal, referente à RUA VICENTE, 8-0, cadastrado P.M.B. 5-0278-007 Valor da 
multa: R$ 1.432,62 (Um mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos). enviado 
via AR 

NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LEI 7181/19

Conforme dispostos na LEI 7181/19, anexo II, artigo 2º, a saber: “Art. 2º Constitui-se dever de proprietários 
ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou não: III - Manter o 
passeio público limpo, desobstruído, capinado e drenado, respondendo por situações de abandono ou que 
ensejam sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza. Art. 31 – Feita 
a constatação (...), o departamento competente notificará o infrator das disposições da presente lei,(...) 
ou ainda quando necessário, POR EDITAL, para a execução da regularização, observando os prazos 
de: III - 01 (um) dia para cumprimento da ordem do servidor público municipal para desobstrução do 
passeio público ou para retirada de obstáculos ou objetos irregulares como placas, faixas, varais de 
exposição, bancas, carriolas etc. que estejam ocupando irregularmente o espaço público ou instalados 
em local proibido; Art. 51 - As multas previstas nesta lei terão os seguintes valores: VI - DESCUMPRIR 
ORDEM DE DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO: a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo, independente da apreensão do material. Valor da multa: Ufesp (26,51) x 
20 =R$ 530,60 (quinhentos e trinta reais e sessenta centavos); informamos aos responsáveis especificados 
na LISTA ABAIXO para que providencie a DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, sendo que o não 
atendimento desta determinação explícita implicará na aplicação da penalidade de multa:
Ofício Nº 2006/21, o SR. JOÃO FRANCISCO LUCCA, bem como qualquer responsável legal, referente 
à RUA MILTON AMORIM CARVALHO, 1-63, L8, Q25, N. H. VER. EDSON FRANCISCO DA SILVA. 
cadastrado P.M.B. 4-1952-008, Valor da multa: R$ 581,80 (Quinhentos e oitenta e um reais e oitenta 
centavos)

Ofício Nº 1961/21, a empresa ATHENA ALIMENTOS, bem como qualquer responsável legal, referente 
à AVENIDA AMAPA, 5-60, L5-A 15, Q 6, VL CORALINA, cadastrado P.M.B. 3-0259-005, Valor da 
multa: R$ 581,80 (Quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

Secretaria de Saúde
Orlando Costa Dias

Secretário
PORTARIA SMS Nº 79/2021

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Orlando Costa Dias, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, resolve:
Designar a partir de 01/07/2021 a servidora Ana Patricia Soares Moralles, matrícula nº 35.564, para exercer 
a função de confiança de Encarregado de Serviço da Seção Operacional/UTP (2.05.14.06.02) conforme 
processo nº 98.582/2021.
Ressaltamos que a servidora realizará 40 hs/sem enquanto perdurar a sua designação.
De acordo com o disposto no artigo 14, § 4º da Lei 7.245 de 30/07/2019, poderá ser designada, uma vez que 
realizará as seguintes funções essenciais do cargo efetivo de ES/Enfermeiro:
- prestar atendimento à comunidade em Unidades de Saúde, Ambulatórios, Pronto Socorro, Hospitais, entre 
outros,
- organizar e dirigir os serviços de Enfermagem,
- realizar procedimentos administrativos referentes à área de Enfermagem,
- participar de programas de saúde.

Bauru, 30 de junho de 2021
DR. ORLANDO COSTA DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATO DECISORIO

A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo referente a acumulação de cargo público exercício 2021:

Paulo Gonçalves Benetti, matricula 30506, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Secretaria de Estado da Saúde – Departamento Regional de 
Saúde - DRSVI, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 103 /2021
Acumulação legal.

Nelson Maeda Machado, matricula 34733, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Secretaria da Segurança Pública – Superintendência da Policia 
Técnico Científica - Núcleo de Perícias Médico Legal, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 104 /2021
Acumulação legal.

Willian Dávila Delgallo, matricula 35265, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Secretaria da Segurança Pública – Superintendência da Policia 
Técnico Científica - Núcleo de Perícias Médico Legal, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 105 /2021
Acumulação legal.

Ana Paula Moura Martins Delazari, matricula 30986, cargo de Especialista em Saúde/Cirurgião Dentista, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto ao Prefeitura Municipal, na 
cidade de Agudos - SP.
Ato Decisório nº 106 /2021
Acumulação legal.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 30/06/2021 a 01/07/2021.

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
171076/2019 R AITA LANCHONETE LTDA
171064/2019 R AITA LANCHONETE LTDA
24061/2021 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
156842/2019 ROSELI DE OLIVEIRA PEIXOTO - MARMITARIA EIRELI
76600/2021 E A DIAS EIRELI

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
148668/2019 DIEGO BETTIO VIDES ACOUGUE EIRELI 0818/E-1
123341/2020 EVERALDO ANTONIO RAPHAEL 4298/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
90572/2021 DIEGO BETTIO VIDES ACOUGUE EIRELI 7537/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
86507/2021 LASESA - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA 60 14810/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
174927/2019 SILVIA ROSANA FUGIWARA DE VITTO 000858/F-1
174911/2019 SILVIA ROSANA FUGIWARA DE VITTO 000853/F-1
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RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

152794/2019 M A DAFFARA JUNIOR LANCHONETE 2796/E-1

152785/2019 M A DAFFARA JUNIOR LANCHONETE 26663/A-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
174911/2019 SILVIA ROSANA FUGIWARA DE VITTO 000853/F-1
174927/2019 SILVIA ROSANA FUGIWARA DE VITTO 000858/F-1
152794/2019 M A DAFFARA JUNIOR LANCHONETE 2796/E-1
152785/2019 M A DAFFARA JUNIOR LANCHONETE 26663/A-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
52993/21 IGREJA PETENCOSTAL VIDEIRA DE DEUS 5455/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
94445/2021 MARIA JOSÉ DOS REIS 12456/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
66405/21 ARIADNE CRISTINA MITSUBAGA ASSEF 7174/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
49236/2021 EDILSON LIMA DA COSTA

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

102471/2021 RAFAEL FERNANDO DE SOUZA PAIVA 12688/C-1
102481/2021 RAFAEL FERNANDO DE SOUZA PAIVA 12690/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
85315/2021 THALITA DE OLIVEIRA RAMOS 9961/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
73879/2021 LUCAS ALESSANDRO NUNES DE SOUZA RIBEIRO 16796/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
12714/2021 ALEXANDRE GARCIA LOPES 6219/F-1
42032/2021 NIVEA CONSUELO DA SILVA ARRUDA 7209/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
7577/2021 MARIA GORETE DA SILVA ALVES 0303/F-1
40590/2021 PRISCILLA ANGELO SANTANA 0322/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO

27310/2021 ALESSANDRO LEITE DE ALMEIDA

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
27310/2021 ALESSANDRO LEITE DE ALMEIDA 6446/F-1

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.238/21 - PROCESSO Nº 42.435/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: DUPAC COMERCIAL LTDA EPP – OBJETO: O objeto do presente contrato 
é a aquisição de insumos para enfrentamento da pandemia do COVID19 conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição. 1.2. Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE

DE 
MEDIDA

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

02

Luva de Latex para Procedimentos”; Tamanho 
Grande, Nao Esteril, Descartavel, Com Textura 

Uniforme, Ambidestra; Punho Longo Com 
Bainha, Lubrificada Com Po Bioabsorvivel, 

Resistente; Embalagem Contendo de 100 
Unidades; o Produto Devera Estar Em 
Conformidade Com a Nbr-11193/2009

Caixa 
com 100 
unidades

4.000 R$ 70,24

06

Luva Descartavel; Em Vinil; Com Espessura 
Padrao; Na Cor Transparente, Modelagem 

Ambidestra; de Uso Geral, Nao Esteril, Isenta 
de Talco Ou Qualquer Tipo de Po; Tamanho 

Medio; Acondicionada Em Embalagem 
Devidamente Identificada; Com Validade de 
No Minimo 2 Anos; Com Virola No Punho; 
Descartavel Apos o Uso; o Produto Devera 

Ser Entregue Acompanhado do Certificado de 
Aprovacao, Conforme Legislacao Vigente; 

Caixa com 100 unidades.

Caixa 
com 100 
unidades

150 R$ 50,99

09

Luva para Procedimento; Em Vinil, 
Transparente, Atoxica e Antialaergica, 

Comboa Sensibilidade Tatil; Com Textura 
Uniforme,sem Falhas e Formato Anatomico, C/ 
Boa Elasticidade, Resistente; Nao Lubirifcada, 
Isenta de Talco Ou Qualquer Outrotipo de Po; 
No Tamanho Pequeno; Com Punho Acabado 

de 04 a 06 Cme Bainha do Mesmo Material Da 
Luva; Nao Esteril; Embalado Em Material Que 

Garanta a Integridade do Produto; o Produto 
Devera Ser Entregue Acompanhado do Ca,e de 
Acordo Com a Legislacao Vigente e Nbr 11193-

1; Caixa com 100 unidades

Caixa 
com 100 
unidades

90 R$ 50,88

PRAZO: 180 dias – VALOR TOTAL: R$ 293.187,70 – PROPONENTES: 27 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/21 –– ASSINATURA: 07/06/21, conforme art. 61, parágrafo único da 
Lei Federal nº 8.666/93.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.277/19 - PROCESSO Nº 17.635/18 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MV SISTEMAS LTDA - OBJETO: As partes resolvem 
prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do § 1º, inciso II 
do art. 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. “1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 48 
(quarenta e oito) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.” 4. Por via de consequência, alteram os itens 3.1, 3.2 e 3.3, 
da Cláusula Terceira, que trata do objeto contratual, passa a ter a seguinte redação: “3.1. A CONTRATADA 
deverá seguir o cronograma abaixo: 1° Mês: Serviço de instalação; Serviço de suporte local através de dois 
analistas residentes no município do CONTRATANTE; Locação de sistema para assistência farmacêutica. 
2° Mês: Serviço de suporte local através de dois analistas residentes no município do CONTRATANTE; 
Locação de sistema para Assistência Farmacêutica; Locação de sistema para Atenção Básica de Saúde. 3° 
ao 12° Mês: Serviço de suporte local através de dois analistas residentes no município do CONTRATANTE; 
Locação de sistema para Assistência Farmacêutica; Locação de sistema para Atenção Básica de Saúde; 
Locação e início da implantação de Sistema para Urgência e Emergência. 13° ao 24° Mês: 1. Serviço de 
suporte local através de dois analistas residentes no município do CONTRATANTE; 2. Locação de sistema 
para Assistência Farmacêutica;  3. Locação de sistema para Atenção Básica de Saúde; 4. Locação e início 
da implantação de Sistema para Urgência e Emergência; 5. Locação e início da implantação de Sistema para 
Vigilância em Saúde; 6. Locação e início da implantação de Sistema para Regulação (SAMU); 7. Locação e 
início da implantação de Sistema para Atenção Especializada; 8. Locação de sistemas estratégicos – BI. 25° 
ao 48° Mês: Serviço de suporte local através de dois analistas residentes no município do CONTRATANTE; 
Locação e manutenção de sistema para Assistência Farmacêutica; Locação e manutenção de sistema para 
Atenção Básica de Saúde; Locação e manutenção de Sistema para Urgência e Emergência; Locação e 
manutenção de Sistema para Vigilância em Saúde; Locação e manutenção de Sistema para Regulação 
(SAMU); Locação e manutenção de Sistema para Atenção Especializada; Locação, implantação e 
manutenção de Sistema para 05 (cinco) unidades de Atenção Especializada; 3.2. Modelo de Cronograma 
Físico a ser cumprido:

CRONOGRAMA FISICO(EM MESES)
PRODUTO/SERVIÇO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

SERVIÇO DE SUPORTE LOCAL 
ATRAVÉS DE DOIS ANALISTAS 
RESIDENTES NO MUNICÍPIO 

DO
CONTRATANTE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE SISTEMA PARA 

ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE SISTEMA PARA ATENÇÃO 

BÁSICAS
DE SAÚDE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE SISTEMA

PARA URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE SISTEMA PARA 
VIGILÂNCIA EM

SAÚDE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE SISTEMA PARA 

REGULAÇÃO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE SISTEMA PARA ATENÇÃO

ESPECIALIZADA
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3.3. Locais no Município contemplados no projeto:
1 Vigilância Ambiental - DVA
2 Vigilância Epidemiológica - Seção de Doenças Transmissíveis
3 Vigilância Epidemiológica - Seção de Imunização
4 Vigilância Sanitária - Seção de Controle de Gêneros Alimentícios
5 Vigilância Sanitária - Seção de Produtos de Interesse à Saúde
6 Vigilância Sanitária - Seção de Serviços à Saúde e de Serviços de Interesse à Saúde
7 Divisão de Assistência Farmacêutica - UAF CENTRO
8 Unidade de Assistência Farmacêutica Bela Vista - UAF Bela Vista
9 Unidade de Assistência Farmacêutica Geisel/Redentor - UAF Geisel/Redentor
10 Núcleo de Saúde Beija Flor - Dr. Armando Cardieri
11 Núcleo de Saúde Bela Vista - Dr. Odilon Pinto do Amaral
12 Núcleo de Saúde Cardia - Dr. Antônio Azevedo
13 Núcleo de Saúde Centro - Dr. Alpheu de Vasconcelos Sampaio
14 Núcleo de Saúde Dutra - Dr. João Braulio Freire Ferraz
15 Núcleo de Saúde Europa - Dr. Jerônimo Decunto Júnior
16 Núcleo de Saúde Falcão - Mário Pinto de Avelar Fernandes
17 Núcleo de Saúde Gasparini - Drª Vilma de Araújo Leão
18 Núcleo de Saúde Geisel - Newton Bohin Ribeiro
19 Núcleo de Saúde Godoy - Dr. Osires Domingues
20 Núcleo de Saúde Independência - Dr. Alipio Gonçalves dos Santos
21 Núcleo de Saúde Mary Dota - Dr. Angelo Pagoto
22 Núcleo de Saúde Nova Esperança - Dr. Luiz Castilho
23 Núcleo de Saúde Octávio Rasi - Dr. Edison Bastos Gasparini
24 Núcleo de Saúde Parque Vista Alegre - Dr. Sebastião G. Cavalli
25 Núcleo de Saúde Redentor - Dr. Fidelis Barriel
26 Núcleo de Saúde Tibiriçá - Dr. Dolírio Sandin
27 Unidade de Saúde da Família Nove de Julho / Fortunato Rocha Lima
28 Unidade de Saúde da Família Pousada da Esperança II
29 Unidade de Saúde da Família Santa Edwiges - Dr. Sebastião Simi
30 Unidade de Saúde da Família Vila Dutra
31 Unidade de Saúde da Família Vila São Paulo - Dr. Danilo Campana
32 Unidade de Saúde da Família Nova Bauru
33 Centro de Apoio Psicossocial  I - CAPS 1
34 Ambulatório Municipal de Saúde Mental - AMSM
35 Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD
36 Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas III - CAPS AD III
37 Centro de Apoio Psicossocial Infantil - CAPS i
38 Serviços de Residência Terapêutica - SRT
39 Banco de Leite Humano - BLH
40 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
41 Centro de Referência em Moléstias Infecciosas - CRMI
42 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST
43 Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA
44 Programa Municipal de Atendimento ao Idoso - PROMAI
45 Programa Municipal de DST/AIDS e HV
46 Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer - SOPC
47 Secretaria Municipal de Saúde
48 Pronto Socorro Central
49 Serviço De Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
50 Serviço de Verificação de Óbito - SVO
51 UPA - Bela Vista
52 UPA - Geisel/Redentor
53 UPA - Ipiranga
54 UPA - Mary Dota
55 Pronto Atendimento Infantil
56 Almoxarifado central (Colina Verde)
57 Núcleo de Saúde Chapadão
58 Núcleo de Saúde Jussara Celina
59 Casa da Mulher
60 Unidade de Apoio Social
61 Policlínica - Centro de Especialidades Médicas Municipal - CEMM
62 Ambulatório Municipal de Fisioterapia
63 Centro de Diagnóstico por Imagem de Bauru - CDIB

Também deve-se alterar o teor do item 4.1, da Cláusula Quarta, para o fim de acrescer ao valor do contrato 
a importância de R$ 2.481.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil reais), passando o valor 
total para R$ 4.716.850,00 (quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais), 
razão pela qual o item 4.1 do contrato original passa a ter a seguinte redação. “4.1. O CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 4.716.850,00 
(quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais), que será suportada pela Dotação 
Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde.” – ASSINATURA: 17/03/21.

5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.128/16 - PROCESSO Nº 45.092/20 AP. N° 22.305/16 
(CAPA) - CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESTATAL 
REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB - OBJETO: As partes resolvem alterar 
a Cláusula Terceira do convênio para acrescer mais 06 (seis) meses ao prazo de vigência, ou até que se 
conclua o novo chamamento público em andamento, sendo termo final o que ocorrer primeiro, nos termos 
do § 4º do art. 57, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, passando a ter a seguinte redação: 
“CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA O presente CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 66 (sessenta e 
seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. (...)” 2. Por consequência, alteram a Cláusula Quarta 
do convênio original para o fim de acrescer ao seu valor a importância de R$ 1.300.311,20 (um milhão, 
trezentos mil, trezentos e onze reais e vinte centavos), passando o valor do convênio de R$ 12.864.580,20 
(doze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos), para R$ 
14.164.891,40 (quatorze milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta 
centavos), razão pela qual a Cláusula Quarta passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUARTA: 
DOS RECURSOS FINANCEIROS Os recursos financeiros estimativos para a execução do objeto deste 
convênio totalizam R$ 14.164.891,40 (quatorze milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa 
e um reais e quarenta centavos), os quais serão repassados conforme cronograma de desembolso, constante 
do Plano de Trabalho anexo a este convênio, sendo certo que, da parte do CONVENENTE, encontram 
respaldo no orçamento anual, conforme Ordenador da Despesa e Impacto Orçamentário juntado nos autos, 
onerando as Dotações Orçamentárias.” - ASSINATURA: 25/06/21, conforme art. 61, parágrafo único da 
Lei Federal nº 8.666/93.

5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.129/16 - PROCESSO Nº 45.095/20 Ap. nº 22.301/16 
(capa) - CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESTATAL 
REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB - OBJETO: As partes resolvem alterar 
a Cláusula Terceira do convênio para acrescer mais 06 (seis) meses ao prazo de vigência, ou até que se 
conclua o novo chamamento público em andamento, sendo termo final o que ocorrer primeiro, nos termos 
do § 4º do art. 57, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, passando a ter a seguinte redação: 
“CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA O presente convênio vigorará pelo prazo de 66 (sessenta e 
seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura.(...)” 2. Por consequência, alteram a Cláusula Quarta 
do convênio original para o fim de acrescer ao seu valor a importância de R$ 1.947.354,00 (um milhão, 
novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), passando o valor do convênio de R$ 
19.259.736,00 (dezenove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais), para R$ 
21.207.090,00 (vinte e um milhões, duzentos e sete mil e noventa reais), razão pela qual a Cláusula Quarta 
passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS Os recursos 
financeiros estimativos para a execução do objeto deste CONVÊNIO totalizam R$ 21.207.090,00 (vinte 
e um milhões, duzentos e sete mil e noventa reais), os quais serão repassados conforme cronograma de 
desembolso, constante do PLANO DE TRABALHO anexo a este CONVÊNIO, sendo certo que, da parte 
do CONVENENTE, encontram respaldo no orçamento anual, conforme Ordenador da Despesa e Impacto 
Orçamentário juntado nos autos, onerando as dotações orçamentárias.” (...).” - ASSINATURA: 25/06/21, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. (QUADRIÊNIO 2019-2022). Dia 08/07, quinta-feira, às 

16h em ambiente virtual. 

CONVOCAMOS os membros Titulares e Suplentes do CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (QUADRIÊNIO 2019-2022), para REUNIÃO ORDINÁRIA no dia 
08/07/2021, às 16h, em ambiente virtual. As justificativas de ausência deverão ser encaminhadas para o 
e-mail: inova@bauru.sp.gov.br.

RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 002, DE 25 DE JUNHO DE 2.021

Dispõe sobre a criação do Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente.
O Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Bauru, COMDEMA, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO a Lei nº 3.664, de 20 de dezembro de 1986, que institui, junto a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA.
CONSIDERANDO que o Fundo Municipal do Meio Ambiente tem como finalidade arrecadar, administrar, 
gerenciar e aplicar recursos e ações e projetos de interesse ambiental;
CONSIDERANDO a necessidade de um órgão de fiscalização independente, com o objetivo de examinar, 
acompanhar e fiscalizar a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente;

RESOLVE:

CAPÍTULO I DA CRIAÇÃO, FINALIDADES, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Artigo 1º - Criar o Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente.
Artigo 2º - O Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente é um órgão de fiscalização 
independente da administração, tendo como finalidade a fiscalização da gestão financeira e administrativa 
do Fundo Municipal do Meio Ambiente.
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CAPÍTULO II DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente terá a seguinte composição: 
I -  07 (sete) conselheiros integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, titulares e 
respectivos suplentes, observada a paridade de gênero, na seguinte conformidade: a) 3 (três) representantes 
do Poder Público; 
II -  3 (três) representantes da Sociedade Civil; 
III -  1 (um) representante da Diretoria do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
§ 1º A Coordenação do Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente será exercida pelo membro 
representante da Diretoria do Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
§2º A secretaria-executiva do Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente poderá ser exercida 
pelo membro representante da Sociedade Civil ou do Poder Público; 
§ 3º Os representantes terão mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução na forma do regimento 
interno. 
§4º O mandato dos representantes deverá, necessariamente, coincidir com o mesmo prazo de mandato 
destes junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

CAPÍTULO III DO REGIMENTO INTERNO

Art. 4º O Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente definirá em seu regimento interno: 
I – a organização, o cronograma das reuniões ordinárias e as formalidades de convocação das 
reuniões extraordinárias; 
II – os protocolos ordinários e os protocolos de urgência que deverão ser encaminhados para 
votação; 
III – outras matérias pertinentes ao melhor andamento dos trabalhos do Conselho. 

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º - Após a indicação dos representantes de cada entidade e respectiva composição do Conselho Fiscal 
de que trata o presente, deverá ser publicado em Diário Oficial do Município por meio de Decreto. 
Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.  

REGISTRA-SE, E PUBLICA-SE. 
Bauru, 25 de junho de 2021. 
SIMONY SILVA COELHO 

PRESIDENTE DO COMDEMA 

ABERTURA: No dia 22 de junho de 2021 às 19h reuniram-se presencialmente a Comissão Organizadora 
da Secretaria Municipal de Cultura, no auditório da Secretaria Municipal de Educação sito a rua Raposo 
Tavares nº 8-38 – Vila Santo Antônio, Bauru/SP: Tatiana Pereira dos Santos, Secretária de Cultura; Maria 
do Carmo Monteiro Kobayashi, Secretaria de Educação; Olga Susana Costa Coito e Araujo, Diretora de 
Departamento de Patrimônio Cultural; Ângela Scarabelo de Araújo, Diretora de Divisão de Ação Cultural; 
Felipe Moreira Bucci e Susana Nogueira Libório Godoy, ambos agentes culturais; Mario Henrique dos 
Santos Pinheiro secretario da secretaria e Fabrício Elias Jeremias técnico da TI da Prefeitura de Bauru. 
Homologação conforme portaria nº 37/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru do dia 
17 de junho de 2021, páginas 10, 11 e 12. Vigência da gestão do Conselho Municipal de Política Cultural: 
2021/2023. INÍCIO: Reuniram de forma remota, os seguintes Candidatos das áreas de Artes Cênicas 
(Teatro e Circo): Rafael Aparecido Maia da Silva e Tatiana Robles Santiago; juntamente com os demais 
Eleitores Presentes (de forma remota) e com direito a voto: Alexandra Ruiz Ayello, Andressa Carolini 
Francelino, Daniel Henrique Simeão Christianini, Débora Cristina de Camargo Ramiro, Elisabete Benetti 
Batista, Giovanne Jorge Rodrigues, Giovanni Alberti Cordovil, Isabela Augusto Rosa, José Augusto Ribeiro 
Vinagre, Jussara Aparecida Vicente, Mariza Campo Basso, Márcio Luiz Pimentel, Rafael Aparecido Maia 
da Silva, Robson Messias Alves dos Santos, Rodrigo de Souza e Silva, Ronaldo Francisco dos Santos, 
Talita de Carvalho Alves Neves, Tatiana Robles Santiago e Ulisses Silva Santos de Oliveira totalizando 
19 (dezenove) participantes. Eleitores Ausentes: Ana Amélia Andreotti Evaristo, Etiene Dias Fernandes 
Amaro, Francisco Serpa Peres (candidato), Liliane Cordeiro de Oliveira, Paulo Otávio Arquejada Boasorte, 
Pedro Lui Blanc Leite, Priscila Lellis Krupelis e Samira Regina da Silva Araujo, totalizando 08 (oito) 
ausências. Não houve nenhuma justificativa de ausência. Com a palavra, a Secretaria de Cultura Tatiana 
Pereira dos Santos, cumprimentou a todos os presentes e explicou como seria a votação: chamaria os 
presentes por ordem alfabética já dando seu voto abrindo a câmera e o microfone, todo o processo será 
disponibilizado em breve nas redes sociais da Secretaria de Cultura como também a confecção das atas 
em forma impressa, fato acordado entre todos. Abriu espaço para os candidatos, sendo que o Francisco 
Serpa Peres não participou por estar ausente. O Candidato Rafael Maia se apresentou e relatou que existe 
um desacordo da classe artística com a atual gestão, e que precisa ter um olhar mais especifico com a 
classe, estamos ao leu. Atua desde 2009 como produtor cultural na cidade de Bauru. A candidata Tatiana 
Robles Santiago, vem em defesa dos artistas de circo e artes cênicas, é arte educadora com atuação há 
mais de 10 anos, e que consiga levar o que os artistas precisam para dentro da Secretaria de Cultura e 
realmente cobrar atitudes da Secretaria. RESULTADO: Foi feita a chamada por ordem alfabética do qual 
cada eleitor expressou seu voto, totalizando 16 (dezesseis) votos: Alexandra Ruiz Ayello, Andressa Carolini 
Francelino, Daniel Henrique Simeão Christianini, Débora Cristina de Camargo Ramiro, Elisabete Benetti 
Batista, Giovanni Alberti Cordovil, Isabela Augusto Rosa, José Augusto Ribeiro Vinagre, Mariza Campo 
Basso, Márcio Luiz Pimentel, Rafael Aparecido Maia da Silva, Robson Messias Alves dos Santos, Rodrigo 
de Souza e Silva, Ronaldo Francisco dos Santos, Talita de Carvalho Alves Neves, e Ulisses Silva Santos 
de Oliveira, definindo a cadeira de titular para Rafael Aparecido Maia da Silva e com 03 (três) votos: 
Giovanne Jorge Rdrigues, Jussara Aparecida Vicente e Tatiana Robles Santiago ficou com a suplência. 
Contando com 08 (oito) ausências: Ana Amélia Andreotti Evaristo, Etiene Dias Fernandes Amaro, 
Francisco Serpa Peres (candidato), Liliane Cordeiro de Oliveira, Paulo Otávio Arquejada Boasorte, Pedro 
Lui Blanc Leite, Priscila Lellis Krupelis e Samira Regina da Silva Araujo; totalizando-se 27 (vinte e sete) 
inscritos inicialmente. Por meio das redes sociais da Secretaria de Cultura estará disponível as reuniões 
setoriais do Conselho de Cultura gestão 2021/2023. Todo o material impresso pertinente a Eleição Setorial 
e seu processo bem como sobre o Conselho Municipal de Cultura estará disponível na sede da Secretaria 
Municipal de Cultura. ENCERRAMENTO: Sem mais para o momento, foi dada encerrada as 19h21, 
a reunião de eleição setorial do Conselho Municipal de Política Cultural na área de artes cênicas (circo 
e teatro); Eu, Roberto Milanda Chinalha, Agente Cultural, redigi a presente ata de forma remota, assino 

____________________________juntamente com todos os pares aqui presentes e representados. –x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- A reunião virtual a que se refere a ata pode ser acessada no 
endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=XC3ZJiUEla4

Tatiana Pereira dos Santos 
Secretária de Cultura

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária de Educação

Olga Susana Costa Coito e Araujo
Diretora de Departamento de Patrimônio Cultural

Ângela Scarabelo de Araújo
Diretora de Divisão de Ação Cultural

Felipe Moreira Bucci
Agente Cultural

Susana Nogueira Libório Godoy
Agente Cultural

Mario Henrique dos Santos Pinheiro
Secretario da secretaria

Fabrício Elias Jeremias
Técnico de Informática

ABERTURA: No dia 22 de junho de 2021 às 20h reuniram-se presencialmente a Comissão Organizadora 
da Secretaria Municipal de Cultura, no auditório da Secretaria Municipal de Educação sito a rua Raposo 
Tavares nº 8-38 – Vila Santo Antônio, Bauru/SP: Tatiana Pereira dos Santos, Secretária de Cultura; Maria 
do Carmo Monteiro Kobayashi, Secretaria de Educação; Olga Susana Costa Coito e Araujo Diretora de 
Departamento de Patrimônio Cultural; Ângela Scarabelo de Araújo, Diretora de Divisão de Ação Cultural; 
Felipe Moreira Bucci e Susana Nogueira Libório Godoy, ambos agentes culturais; Mario Henrique dos 
Santos Pinheiro secretario da secretaria e Fabrício Elias Jeremias técnico da TI da Prefeitura de Bauru. 
Homologação conforme portaria nº 37/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru do dia 
17 de junho de 2021, páginas 10, 11 e 12. Vigência da gestão do Conselho Municipal de Política Cultural: 
2021/2023. INÍCIO: Reuniram de forma remota, os seguintes Candidatos na área de Dança: Fulvia Negri 
Goulart Garcia, Priscila Lopes e Rachel Assis Pinke; juntamente com os demais Eleitores Presentes (de 
forma remota) e com direito a voto: Carolyne Assis Eigenheer Pinke Testa, Cassia Maria Assis Pinke, 
Ernesto Henrique Pinke, Fulvia Negri Goulart Garcia, Mayara Verissimo Lopes, Priscila Lopes e Rachel 
Assis Pinke totalizando 07 (sete) participantes. Eleitores Ausentes: Aline Cristina Carneiro, Aline 
Eigenheer Pinke Torres de Morais Kawahara, Amanda Lopes Arante, Francisco Rosa de Sousa e Jeziel Jose 
de Moraes totalizando 05 (cinco) ausências. Não houve nenhuma justificativa de ausência. Com a palavra, a 
Secretaria de Cultura Tatiana Pereira dos Santos, cumprimentou a todos os presentes e explicou como seria 
a votação: chamaria os presentes por ordem alfabética já dando seu voto abrindo a câmera e o microfone, 
todo o processo será disponibilizado em breve nas redes sociais da Secretaria de Cultura como também a 
confecção das atas em forma impressa, fato acordado entre todos. Abriu espaço para as candidatas, sendo 
que Priscila Lopes relatou que atua com dança 17 anos, na formação de balé clássico, sapateado e etc. É 
proprietária há 10 anos do Espaço Arte. Responsável por vários eventos de dança ocorridos na cidade e 
atua em projetos na periferia, com dança inclusiva para cegos e que nunca atuou no Conselho de Cultura. 
Tem como missão a sobrevivência da arte (dança) e da cultura e com muito esforço de cada um aqui 
de dentro. Promover a arte, promover a cultura, acredita que na minha área vou contribuir com minha 
experiência e com mais acessibilidade. Com a palavra Raquel Assis Pinke atua como professora e diretora 
artística do Estúdio Bela Vista. Quer buscar ter representantes dentro do segmento da cultura para auxiliar 
as atividades, para batalhar e das pessoas que precisam favorecer essas pessoas. A dança mudou a minha 
vida. Tornar acessível e aberta a população. São muitas leis e que sempre pede a Luiz Vinagre ajuda para 
interar do assunto. Quer priorizar a união de todos os segmentos artísticos, quero aprender muito e deixar 
uma sementinha plantada em Bauru. Com a palavra a candidata Fulvia Negri Goulart Garcia, relata que tem 
42 anos e que trabalha em Bauru a 24 anos atuando na minha escola que leva meu nome. Trabalha também 
em uma ONG no bairro Ferradura Mirim com dança. A cadeira de dança não estava sendo representada, 
se não conseguir estarei sempre presente para fortalecer a nossa área de dança. RESULTADO: Foi feita a 
chamada por ordem alfabética do qual cada eleitor expressou seu voto, totalizando 04 (quatro) votos dos 
eleitores: Carolyne Assis Eigenheer Pinke Testa, Cassia Maria Assis Pinke, Ernesto Henrique Pinke e seu 
próprio voto Raquel Assis Pinke; que ficou com a cadeira de titular e com 02 (dois) votos para Fulvia Negri 
Goulart Garcia contando com seu voto e de Mayara Verissimo Lopes, que ficou com a suplência e com 01 
(um) voto a candidata Priscila Lopes com seu próprio voto. Contando com 05 (cinco) ausências, totaliza-se 
12 inscritos inicialmente. Por meio das redes sociais da Secretaria de Cultura estará disponível as reuniões 
setoriais do Conselho de Cultura gestão 2021/2023. Todo o material impresso pertinente a Eleição Setorial 
e seu processo bem como sobre o Conselho Municipal de Cultura estará disponível na sede da Secretaria 
Municipal de Cultura. Finalizando com a palavra a Secretaria de Cultura Tatiana Pereira dos Santos fez a 
leitura do seguinte texto: “A participação social é imprescindível para o exercício da cidadania. Afinal, 
o contato dos cidadãs com a esfera publica, em todos os seus ambitos, aproxima-se de processo, ações e 
políticas publicas que dizem respeito as suas vidas e impactarão no seu dia a dia. Os conselhos municipais, 
também chamados de conselhos de políticas publicas, são uma das ferramentas que possibilitam aos 
cidadãos uma participação ativa no processo de criação de políticas públicas no Brasil. Representam a 
possibilidade da institucionalização da participação via sua forma de expressão, a co-gestão. E, ainda, 
a possibilidade da sociedade civil intervir na gestão publica, via parcerias com o Estado que objetivam 
a formulação e o controle de políticas sociais.” ENCERRAMENTO: Sem mais para o momento, foi 
dada encerrada as 20h26, a reunião de eleição setorial do Conselho Municipal de Política Cultural na área 
de dança; Eu, Roberto Milanda Chinalha, Agente Cultural, redigi a presente ata de forma remota assino 
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________________________juntamente com todos os pares aqui presentes e representados.-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-A reunião virtual a que se refere a ata pode ser acessada no 
endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=FaqFY70LVFU

Tatiana Pereira dos Santos 
Secretária de Cultura

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária de Educação

Olga Susana Costa Coito e Araujo
Diretora de Departamento de Patrimônio Cultural

Ângela Scarabelo de Araújo
Diretora de Divisão de Ação Cultural

Felipe Moreira Bucci
Agente Cultural

Susana Nogueira Libório Godoy
Agente Cultural

Mario Henrique dos Santos Pinheiro
Secretario da secretaria

Fabrício Elias Jeremias
Técnico de Informática

ABERTURA: No dia 23 de junho de 2021 às 19h reuniram-se presencialmente a Comissão Organizadora 
da Secretaria Municipal de Cultura, no auditório da Secretaria Municipal de Educação sito a rua Raposo 
Tavares nº 8-38 – Vila Santo Antônio, Bauru/SP: Tatiana Pereira dos Santos, Secretária de Cultura; Ângela 
Scarabelo de Araújo, Diretora de Divisão de Ação Cultural; Ricardo Polettini, chefe de Ação Cultural; 
Susana Nogueira Libório Godoy, agente cultural e Mario Henrique dos Santos Pinheiro secretário da 
secretaria e Fabrício Elias Jeremias técnico da TI da Prefeitura de Bauru. Homologação conforme portaria 
nº 37/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru do dia 17 de junho de 2021, páginas 10, 
11 e 12. Vigência da gestão do Conselho Municipal de Política Cultural: 2021/2023. INÍCIO: Reuniram 
de forma remota, os seguintes Candidatos da área de literatura: Diego Garcia Dorta Peraçoli; Gabriel 
Castilho Maia e Leonardo Alipio de Miranda Benini; juntamente com os demais Eleitores Presentes (de 
forma remota) e com direito a voto: Ana Maria Barbosa Machado, Diego Garcia Dorta Peraçoli, Gabriel 
Castilho Maia, João José Correia Filho, Leonardo Alipio de Miranda Benini, Olynda Aparecida Bassan 
Franco e Regina Celia de Rosa Ramos, totalizando 7 (sete) participantes. Eleitores Ausentes: Ana Paula 
Mereu Martins, José Antonio Garbino e Maria Helena Miranda Benini, totalizando 03 (três) ausências. 
Não houve nenhuma justificativa de ausência. Com a palavra, a Secretaria de Cultura Tatiana Pereira dos 
Santos, cumprimentou a todos os presentes e explicou como seria a votação: chamaria os presentes por 
ordem alfabética já dando seu voto abrindo a câmera e o microfone, todo o processo será disponibilizado 
em breve nas redes sociais da Secretaria de Cultura como também a confecção das atas em forma impressa, 
fato acordado entre todos. Abriu espaço para os candidatos, sendo que Ana Paula Mereu Martins não 
participou por estar ausente. O Candidato Diego Garcia se apresentou e relatou que teria muito interesse 
em desenvolver um trabalho no conselho e trabalhando na área de literatura e com um livro editado, com 
esta experiencia poderia trazer boas propostas para o conselho. O candidato Gabriel Castilho Maia se 
apresentou relatando que, por atuar como professor de língua portuguesa, como doutorando e atuante 
no grupo Expressão Poética, que já está na quarta publicação, a sua participação e atuação no conselho 
poderia ajudar na interação de novos projetos para a área de literatura em Bauru. O candidato Leonardo 
Alípio de Miranda Benini se apresentou relatando a sua participação no conselho anterior e com isso 
gostaria de dar continuidade com o seu trabalho que colaborou com a realização da Lei Aldir Blanc em 
Bauru, da sua atuação como poeta de rua, com a pandemia teve que se reinventar e agora está atuando 
como quadrinista no projeto Rato Samurai, assim como titular da cadeira gostaria de mostrar um trabalho 
em prol da classe de literatura. RESULTADO: Foi feita a chamada por ordem alfabética do qual cada 
eleitor expressou seu voto, totalizando 01 (um) voto para Diego Garcia Dorta Peraçoli, 03 (três) votos para 
Gabriel Castilho Maia e 03 (três) votos para Leonardo Alipio de Miranda Benini, constatando o empate 
os candidatos empatados entraram em comum acordo com a decisão de que Leonardo Alipio ficaria com 
a cadeira de titular e Gabriel Castilho Maia ficaria com a suplência. Todos os eleitores concordaram. 
Leonardo agradeceu a todos e reafirmou a iniciativa de participação e empenho nas pautas relacionadas 
com a área e que gostaria da colaboração e participação de todos os membros do conselho. Está em anexo 
a esta ata a listagem de votação nominal a quem possa interessar, bem como o texto lido pela Secretaria 
de Cultura sobre a atuação e participação em Conselhos Municipais (texto em anexo). Todo o material 
pertinente a Eleição Setorial e seu processo bem como sobre o Conselho Municipal de Cultura estará 
disponível na sede da Secretaria Municipal de Cultura. CONCLUSÃO: Sem mais para o momento, foi 
dada encerrada as 19h21, a reunião de eleição setorial do Conselho Municipal de Política Cultural na área 
de Literatura; Eu, Jacqueline Gomes de Andrade, Agente Cultural, redigi a presente ata de forma remota, 
assino ____________________________juntamente com todos os pares aqui presentes e representados. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- A reunião virtual a que se refere a ata pode ser 
acessada no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=Qng1rU1kb3g

Tatiana Pereira dos Santos 
Secretária de Cultura

Ângela Scarabelo de Araújo
Diretora de Divisão de Ação Cultural

Ricardo Polettini 
Chefe de Ação Cultural

Susana Nogueira Libório Godoy
Agente Cultural

Mario Henrique dos Santos Pinheiro
Secretario da secretaria

Fabrício Elias Jeremias
Técnico da TI da Prefeitura de Bauru

ABERTURA: No dia 23 de junho de 2021 às 20h reuniram-se presencialmente a Comissão Organizadora 
da Secretaria Municipal de Cultura, no auditório da Secretaria Municipal de Educação sito a rua Raposo 
Tavares nº 8-38 – Vila Santo Antônio, Bauru/SP: Tatiana Pereira dos Santos, Secretária de Cultura; Ângela 
Scarabelo de Araújo, Diretora de Divisão de Ação Cultural; Susana Nogueira Libório Godoy agente 
cultural; Mario Henrique dos Santos Pinheiro secretário da secretaria e Fabrício Elias Jeremias técnico 
da TI da Prefeitura de Bauru. Homologação conforme portaria nº 37/2021, publicada no Diário Oficial 
do Município de Bauru do dia 17 de junho de 2021, páginas 10, 11 e 12. Vigência da gestão do Conselho 
Municipal de Política Cultural: 2021/2023. Conforme os eleitores estavam entrando na sala, às 20h07 a 
diretora da ação cultural, Angela Scarabelo informou que a sala havia sido invadida por cibercriminosos, 
assim imediatamente foi criado um novo link para uma nova sala, este link foi compartilhado no grupo 
de Whatsapp. Desta forma foi criado um novo link onde a entrada seria aceita apenas com os devidos 
eleitores inscritos no diário oficial. INÍCIO: Após este pequeno tumulto reuniram de forma remota, às 
20h23 foi iniciada a reunião, Tatiana Pereira dos Santos deu boas vindas aos presentes, neste momento a 
eleitora e candidata Cátia dos Santos Machado pediu a palavra e relatou que havia entrado em contato com 
a área de artes cênicas e foi informada que os candidatos teriam dois minutos para fazer uma explanação 
do plano da candidatura, assim a Secretária de Cultura informou que todas as reuniões estavam seguindo 
o mesmo roteiro dando andamento foram apresentados os candidatos da área de Música: Andreza Garcia, 
que faz parte do coletivo de música  3quatro está em Bauru há cinco anos, é relações públicas e atua 
como DJ e como comunicadora poderia auxiliar na articulação de novos projetos para a área de música 
e toda as áreas de arte e diversidade, em seguida Cátia dos Santos Machado se apresentou relatando que 
trabalha como cantora e produtora cultural, já estava na liderança dos movimentos das artes na cidade e 
em nome da resistência gostaria de dar continuidade juntamente com os demais. Deixou claro que a sua 
candidatura está atrelada a candidatura de Paulo Maia e que assim estaria assegurando a cadeira como 
suplente, elogiou o trabalho do conselho anterior. O próximo a se apresentar foi Paulo Roberto Alves 
Maia que relatou ser formado em música no conservatório de Tatuí e em 2011 veio para Bauru trabalhar 
com música, canto coral e na orquestra sinfônica de Bauru. Desde então presenciou a dificuldade do 
relacionamento dos músicos e as politicas públicas, então com a formação do coletivo “músicos em ação 
em Bauru”(MEAB), a participação e articulação da classe melhorou, relatou que com a troca de governo 
a situação dos músicos piorou, assi2m, com a candidatura estava disposto a discutir e representar a classe. 
Eleitores Presentes (de forma remota)  e que tiveram direito a voto, Adriano Martins Coelho, Alba Simone 
Petracca Scaglione, Anderson Aparecido de Paula, Andreza Garcia, Beatriz Esteves Marciano, Beatriz 
Gomes Carreira Sartori, Bruno Celso Aguiar de Paula, Caio Lucas Oliveira dos Santos, Carolina Adelaide 
Miranda Benini, Cátia dos Santos Machado, Denise Cristina de Oliveira, Devanildo Aparecido Balmant, 
Edilson Jessé Matheus Garcia, Emilio Cassiano Silva dos Santos, Enzo Ferreira de Paula Junior, Euler 
Pinto Silva, Francisco Paulo Soares Cunha, Gabriela Gaspar Mauricio, Guilherme Dias Nascimento, 
Hilda Campos, Ian Yoshio Ohta Primo, Igor Bryan Galdino Rodrigues, Ivo Ferreira Filho, João Vítor 
Molina, Joelso Rodrigues Vieira Junior, José Luiz de Oliveira Coutinho, Julian Tatsuo Ohta Primo, Karina 
Alves Americo, Leonardo Espinar Moraes, Lucas de Assis Dias, Lucas Graciano, Lucas Vianna Cotting, 
Luiz Américo Leuteviler Manaia, Luiz Marcelo Pereira Ferreira, Mariana Veronica da Silva, Odair 
Felicio de Souza, Paulo Henrique Maurício Junior, Paulo Roberto Alves Maia, Raquel Quarterone dos 
Santos, Rosa Maria Tolon Marin, Samuel de Alcântara Barbosa, Sílvia Cristina Souto, Suzana Oliveira 
Saconato Maldonado, Tatiana Virginia Calmon Borges Borges, Thiago Dias Negrão Murback, Valerie 
Hite Smallman, Yuri Pinheiro Parra Batista, totalizando 47 presentes. Eleitores Ausentes: Adiel Lucio da 
Silva, Alexandre Silva, Anderson dos Santos Oro, Antonio Carlos Moretti, Felício Claudio Fernando do 
Prado, Danilo Andrade de Melo, Danilo Lordelo Neves, Eduardo Guarnetti Johansen, Edwaldo Florindo, 
Elaine Martins Firmino Vicente, Eliane Patricia Grandini Serrano, Gabriel Pavani Gimenez, Isaac Ferraz 
de Camargo Filho, Israel Dias Felipe, Israel Reinaldo da Silva, James Joiner Succi Quintella, Joelson de 
Paula Miranda, Josias Franco de Almeida, Josue Fernando de Paiva, Julio César Bastos, Kleber Gustavo 
Gaudencio dos Santos, Leonard Henrique Coito Pereira, Marcela Fernandes, Mateus do Amaral Bueno 
Arruda, Rodolfo Augusto Ferreira, Roger Eduardo Pereira, Tiago Lopes Barretta, Valter da Silva Lima e 
Wilian Pereira Dias, totalizando 29 (vinte e nove) ausências. Não houve nenhuma justificativa de ausência. 
Com a palavra, a Secretaria de Cultura Tatiana Pereira dos Santos, cumprimentou a todos os presentes e 
explicou como seria a votação: chamaria os presentes por ordem alfabética já dando seu voto abrindo a 
câmera e o microfone, todo o processo será disponibilizado em breve nas redes sociais da Secretaria de 
Cultura como também a confecção das atas em forma impressa, fato acordado entre todos. Foi feita uma 
chamada para os candidatos faltantes, Claudio Fernando do Prado, Danilo Lordelo Neves, Júlio Cesar 
Bastos que não estavam participando. RESULTADO: Foi feita a chamada por ordem alfabética do qual 
cada eleitor expressou seu voto, totalizando 37 (trinta e sete) votos para Paulo Roberto Alves que ficou 
com a cadeira de titular e com 09 (nove) votos para Cátia dos Santos Machado ficou com a suplência. A 
secretária de Cultura abriu a palavra para Paulo Maia que agradeceu a todos pela expressiva votação e que 
estava disposto a realizar uma gestão em conjunto com todos os participantes do conselho para trabalharem 
em prol da cultura em Bauru, em seguida a suplente Cátia Machado também agradeceu a todos e estava 
certa de ter atingido os objetivos apresentados, Andreza Garcia também agradeceu a todos e afirmou que 
estaria disposta a colaborar como trabalho a se realizar. A Tatiana dos Santos agradeceu a todos e pediu 
desculpas pelo ocorrido, lamentando a invasão. Está em anexo a esta ata a listagem de votação nominal a 
quem possa interessar, bem como o texto lido pela Secretaria de Cultura sobre a atuação e participação em 
Conselhos Municipais (texto em anexo). Todo o material pertinente a Eleição Setorial e seu processo bem 
como sobre o Conselho Municipal de Cultura estará disponível na sede da Secretaria Municipal de Cultura. 
.ENCERRAMENTO: Sem mais para o momento, foi dada encerrada as 20h49 a reunião de eleição 
setorial do Conselho Municipal de Política Cultural na área de Música; Eu, Jacqueline Gomes de Andrade, 
Agente Cultural, redigi a presente ata de forma remota, assino _______________________juntamente 
com todos os pares aqui presentes e representados.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x- A reunião virtual a que se refere a ata pode ser acessada no endereço eletrônico: https://
www.youtube.com/watch?v=T2gqSP1wQK8

Tatiana Pereira dos Santos 
Secretária de Cultura

Ângela Scarabelo de Araújo
Diretora de Divisão de Ação Cultural

Susana Nogueira Libório Godoy
Agente Cultural

Mario Henrique dos Santos Pinheiro
Secretario da secretaria

Fabrício Elias Jeremias
Técnico da TI da Prefeitura de Bauru
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ABERTURA: No dia 24 de junho de 2021 às 19h reuniram-se presencialmente a Comissão Organizadora 
da Secretaria Municipal de Cultura, no auditório da Secretaria Municipal de Educação sito a rua Raposo 
Tavares nº 8-38 – Vila Santo Antônio, Bauru/SP: Tatiana Pereira dos Santos, Secretária de Cultura; Olga 
Susana Costa Coito e Araujo Diretora de Departamento de Patrimônio Cultural; Ângela Scarabelo de 
Araújo, Diretora de Divisão de Ação Cultural; Ricardo Polettini, Gilson Aude, ambos agentes culturais; 
Mario Henrique dos Santos Pinheiro secretário da secretaria, José Luiz de O. Coutinho Diretor da Divisão 
de Bibliotecas e Fabrício Elias Jeremias técnico da TI da Prefeitura de Bauru. Homologação conforme 
portaria nº 37/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru do dia 17 de junho de 2021, páginas 
10, 11 e 12. Vigência da gestão do Conselho Municipal de Política Cultural: 2021/2023. 
INÍCIO: Reuniram de forma remota, os seguintes Candidatos na área de Artes visuais: Ana Paula Braga 
Machado; Marcelo Bressanin; Mariane Santinello Longhi, juntamente com os demais Eleitores Presentes 
(de forma remota) e com direito a voto: Ailton Cesar Ribeiro, Alaíde Miguel Jacob, Ana Paula Braga 
Machado, Caroline de Assis Rohwedder, Celso Luiz Melani, Cesar Antônio Soares Lockmann, Daniela P. 
Bonachela, Daniele Lima de Araújo, Dirce Ane Melo Sobrinho, Filipe Vinicius Lea Plaza, Flavio Roberto 
Mota, Jeferson Denzin Barbato, Magali Arantes, Maitê de Godoi dos Santos, Marcelo Bressanin, Marcio 
Guatavo dos Santos, Mariane Santinello Longhi, Mateus Faria da Silva, Paulo André Zuwicker Yamamuro, 
Raffaella Ferraz Oppici, Tarcila Lima da Costa, Thais de Oliveira Antônio, Túlio Enrique Stafuzza, Vitor da 
Cunha Lima. Total de 24 candidatos presentes. Eleitores Ausentes: Camila Beatriz Fonseca da Silva, Enio 
Moz Godoy, Estela Verginia Castiquini Bertussi, Katie Christine Harr Asckar, Lair Ana Barreira, Lara 
Mazeto Guarreschi, Luiz Gustavo Alencar de Mendonça, Maria Claudia de Sousa, Maria Luiza Marialva 
Vietri, Maria Terezinha Pires Machado, Natalia Martin Viola, Nathalia Fonseca Ogusku, Rodrigo Malcolm 
de Barros Moon, Tiago de Oliveira Rosa, Wilian Roberto Olivato. Total de 15 candidatos ausentes. Com a 
palavra, a Secretaria de Cultura Tatiana Pereira dos Santos, cumprimentou a todos os presentes e explicou 
como seria a votação: chamará os presentes por ordem alfabética, darão seu voto com a câmera e o 
microfone abertos, todo o processo será disponibilizado em breve nas redes sociais da Secretaria de Cultura 
como também a confecção das atas de forma impressa, fato acordado entre todos. Abriu espaço para os 
candidatos. A primeira candidata: Ana Paula Braga Machado, boa noite a todos, sou mais conhecida 
como Paula Machado, trabalho com cultura desde 2011/2012. Comecei fazendo coisas na sala da minha 
casa, estou disposta a contribuir para cultura, e entender a cultura em sua dimensão política, errando muito, 
porém muito afim de aprender, sou mão na massa, sou produtora, atualmente trabalho com festivais, tenho 
essa visão prática da cultura, enxergo a cultura como instrumento, profissionalização do setor, a ideia é 
dentro do conselho conseguir... a partir de: 9min e 28s, houve falha na comunicação. Secretária chama o 
segundo candidato: Marcelo Bressanin boa noite a todos, sou nascido em Bauru, fiquei muito tempo  fora, 
voltei depois de muito tempo, em 2018, tenho uma graduação em história pela UNICAMP, curso mestrado 
na FAAC UNESP Bauru, me instalei em São Paulo por muitos anos, desde 2005, carreira longa em gestão 
cultural, fui assistente técnico no SESC, para toda área de cinema vídeo e cultura digital fui gerente técnico 
do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, por fim superintendente da Praça Victor Civita, acumulei 
muito tempo como produtor e gestor cultural, acumulando mecanismos de gestão culturais, federais, 
estaduais e municipais. Desde 2018 em Bauru, trouxe para Bauru dois PROACS aprovados, sendo que o 
último deles está para estrear. viabilizei por aqui mostra itinerante pelo Sistema Estadual de Museus, 
SISEM. Tenho uma bagagem que pode contribuir para o conselho. Como artista participo desde 2010, 
participei de várias mostras coletivas e individuais em São Paulo, participei de residências artísticas 
internacionais e nacionais, tanto em São Paulo, como em outros países da América do Sul, como Chile, 
Argentina, Colômbia. Acumulei um repertório como gestor, como artista que eu gostaria muito de colocar 
a disposição do conselho, achei importante me candidatar a uma vaga, embora muitos de vocês ainda 
conheçam minha trajetória profissional de perto, achei importante me colocar a disposição do conselho. 
Não tenho simpatia ideológica pela atual prefeita do município, ela apresenta ideias que não me representam, 
que não representam os artistas de forma geral, por isso acho importante termos um conselho bastante 
capacitado, bastante informado... Ângela informou ao candidato que seu tempo de 2 minutos havia acabado. 
Secretaria chama novamente a candidata Ana Paula Machado, que consegue retomar e tem 1 minuto. eu 
atuo com cultura aqui na cidade, quero contribuir com trabalho, com ação e entendendo a cultura enquanto 
política para pensar a cidade para além do trabalho,  além da dimensão pra trabalho como trabalho… que 
seja consumo de arte e economia como um todo que toca a cultura...secretária informa que a candidata 
ainda tem um tempo, a conexão me cortou o pensamento, faço um trabalho que vem sendo construído, 
tenho olhado com calma para o setor público, tentando aprender muita coisa, tem coisas que não sei, mas 
quero aprender, a gente pode se aproximar de maneira diferente. Este momento de me aproximar da cultura 
de maneira política, propondo diálogo e atividades enfim. Secretária deseja sorte e chama a Terceira 
Candidata: Mariane, que inicia sua fala com áudio muito fraco, secretária pede que melhore. Olá galera 
boa noite a todis, sou professora artista, e produtora cultural, em 2018 fui contemplada pela PEC, Lei de 
estímulo à Cultura, com um trabalho pra melhorar a visibilidade Pinacoteca Municipal. Em 2019 eu iniciei 
a mostra de artes Mulheres em Luta, que abre espaço para mulheres da cidade... Secretária interrompe, pede 
que fale mais forte, pois pessoas da sala não estão conseguindo ouvir. Candidata recomeçou. Olá boa noite 
a todos meu nome é Mariane, sou artista, produtora cultural, professora, em 2018, fui contemplada pela 
PEC, Programa de Estímulo à Cultura de Bauru, em que eu idealizei um projeto para melhorar a visibilidade 
da Pinacoteca Municipal, no ano de 2019 eu comecei a mostra de artes mulheres em luta, que abre espaço 
para jovens mulheres da cidade, muitas delas sendo a primeira vez participando de exposições, a mostra 
completa hoje sua terceira edição, em 2019, foi no jardim da Pinacoteca de Bauru, em 2020, foi no Centro 
Cultural acesso popular, em 2021 por conta da pandemia, nós fizemos uma mostra virtual. Em 2020, fui 
premiada pela lei Aldir Blanc, como agente de cultura da cidade de Bauru, e também fui eleita representante 
da cadeira de artes visuais, no último ano do conselho passado. Desenvolvi um trabalho junto com o Tulio, 
para conseguir mais espaço para o edital do FEPAC das artes visuais. Depois de muita conversa conseguimos 
que as artes visuais tivessem mais espaço dentro dos editais. Por ser professora tenho uma ligação muito 
forte com a Educação atenção, que os espaços sejam mais afetivos e inclusivos, que novos artistas estejam 
em contato com a arte, acredito muito neste tripe´, a união entre público, Educação e a Arte, na grande 
maioria das reuniões estive presente, o conselho não é deliberativo, é consultivo, realizei isso, espero que 
possa representar vocês. Agora nós vamos para o momento, que por ordem alfabética e digam o nome de 
quem vão votar. Secretaria informa que as atas serão publicadas e vão para a secretaria de negócios 
jurídicos, depois será marcado a reunião da posse e depois vamos ver quando serão as reuniões e quem 
serão. Lembrando que as reuniões são públicas, lembrando que não conseguimos fazer no youtube e das 
reuniões todos são convidados, não tem direito a voto, mas tem direito a voz. Ailton Cesar Ribeiro, vota em 
Paula Machado. Alaíde Miguel Jacob, vota em Paula Machado. Ana Paula Braga Machado, vota em Ana 
Paula. Celso Luiz Melani, vota em Paula Machado. Cesar Antônio Soares Lockmann, vota em Paula 
Machado Daniela P. Bonachela, vota em Paula achado. Daniele Lima de Araújo, voto em Mariane Longhi. 
Dirce Ane Melo Sobrinho,vota em Mariane Longhi. Filipe Vinicius Lea Plaza, vota em Mariane Longhi. 
Flavio Roberto Mota, vota em Mariane Longhi. Jeferson Denzin Barbato, vota em Mariane Longhi. Magali 
Arantes, vota em Paula Machado. Maitê de Godoi dos Santos, vota em Paula Machado. Marcelo Bressanin, 
vota em Paula Machado. Marcio Guatavo dos Santos, vota em Mariane. Mariane Santinello Longhi, vota 
em Mariane. Mateus Faria da Silva, vota em Paula Machado (Secretária leu da sala o voto). Paulo André 
Zuwicker Yamamuro, vota em Paula Machado. Raffaella Ferraz Oppici, vota em Mariane Longhi. Tarcila 

Lima da Costa, vota em Mariane Longhi. Túlio Enrique Stafuzza, vota em Mariane. Vitor da Cunha Lima, 
vota em Paula Machado. Secretária solicita se alguém da sala não foi chamado. Sr. José Antônio Garbino 
se manifesta votando em Paula, porém é informado que seu nome não consta da lista, pois fez inscrição para 
sala de literatura, agradece e pede desculpas.  Secretária reforça as informações sobre como se dará a 
continuidade do processo. Secretária anuncia candidatos atrasados para votar: Thais de Oliveira Antônio, 
vota em Mariane Longhi. Caroline de Assis Rohwedder, vota em Ana Paula. RESULTADO: Votos 
computados: Ana Paula Braga Machado, com 13 votos, Marcelo não teve nenhum voto, Mariane Santinello 
Longhi, com 11 votos. Parabéns Ana Paula Braga Machado, você é a titular da cadeira de artes visuais e a 
Mariane Santinello Longhi é a suplente, aplausos. Secretária agradece a todos e todes lembrando da 
importância dos conselhos e da participação de todos para trazer propostas, é preciso que trabalhe em 
conjunto com a secretaria. Mariane agradece a todos que votaram, fico muito feliz com esse espaço, estou 
feliz em aprender com quem estava antes, é um trabalho coletivo que se constrói aos poucos. Ana Paula 
agradece a todos os eleitores, fiquei bem contente com o resultado a cadeira está bem representada. Fiquei 
feliz em saber que mesmo sem conversar diretamente com meus eleitores eles votaram em mim. Muito 
obrigado a todos vocês. Para registrar 13 votos para a Mariane e 15 pessoas faltaram. Lembrando todos 
devem participar das reuniões do conselho. Secretária oferece um texto que reforça a importância do 
conselho, do site: politize.com.br. Por meio das redes sociais da Secretaria de Cultura estará disponível as 
reuniões setoriais do Conselho de Cultura gestão 2021/2023. Todo o material impresso pertinente a Eleição 
Setorial e seu processo bem como sobre o Conselho Municipal de Cultura estará disponível na sede da 
Secretaria Municipal de Cultura. ENCERRAMENTO: Sem mais para o momento, foi dada encerrada a 
reunião de eleição setorial do Conselho Municipal de Política Cultural na área de artes visuais às 19h38; Eu, 
José Luiz Coutinho, Diretor da Divisão de Bibliotecas, Agente Cultural, redigi a presente ata de forma 
remota, assino ____________________________juntamente com todos os pares aqui presentes e 
representados. –x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- A reunião virtual a que se refere a ata 
pode ser acessada no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=zZNRMUvsicg&t=4s

Tatiana Pereira dos Santos
Secretária de Cultura

Olga Susana Costa Coito e Araujo
Diretora de Departamento de Patrimônio Cultural

Ângela Scarabelo de Araújo
Diretora de Divisão de Ação Cultural

Ricardo Polettini
Agente Cultural

Gilson Aude
Agente Cultural

Mario Henrique dos Santos Pinheiro
Secretario da secretaria

Fabrício Elias Jeremias
Técnico de Informática

ABERTURA: No dia 24 de junho de 2021 às 20h reuniram-se presencialmente a Comissão Organizadora 
da Secretaria Municipal de Cultura, no auditório da Secretaria Municipal de Educação sito a rua Raposo 
Tavares nº 8-38 – Vila Santo Antônio, Bauru/SP: Tatiana Pereira dos Santos, Secretária de Cultura; Olga 
Susana Costa Coito e Araújo Diretora de Departamento de Patrimônio Cultural; Ângela Scarabelo de 
Araújo, Diretora de Divisão de Ação Cultural; Ricardo Polettini, Gilson Aude, ambos agentes culturais; 
Mario Henrique dos Santos Pinheiro secretário da secretaria, José Luiz de O. Coutinho, Diretor da Divisão 
de Bibliotecas e Fabrício Elias Jeremias técnico da TI da Prefeitura de Bauru. Homologação conforme 
portaria nº 37/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru do dia 17 de junho de 2021, páginas 
10, 11 e 12. Vigência da gestão do Conselho Municipal de Política Cultural: 2021/2023. 
INÍCIO: Reuniram de forma remota, os seguintes Candidatos na área de Áudio Visual: Ana Heloiza 
Vita Pessotto; Juliana da Silva Ramos; Paula Cecília de Miranda Marques; (Paulo Eduardo Tonon Garcia, 
ausente) juntamente com os demais Eleitores Presentes (de forma remota) e com direito a voto: Álvaro 
André Zeini Cruz, Ana Heloíza Vita Pessotto, André Turtelli Poles, Denis Augusto Bueno de Camargo, 
Evandro de Souza Santos, Joyce Helen dos Santos Rodrigues, Juliana da Silva Ramos, Liene Nunes Saddi, 
Mariana da Silva Vita, Paula Cecília de Miranda Marques, Pedro Santoro Zambon, Rene Lopez. Estiveram 
presentes de forma remota 12 eleitores. Eleitores Ausentes: Guilherme, Luis Ferreira Nascimento, Hiren 
Jimenes, Josiel Olimpio de Jesus, Lara Stefany Pires, Marcius Vinicius de Oliveira, Paulo Eduardo Tonon 
Garcia, Victor Thiago Lemes Peixoto. Total de 7 eleitores ausentes. Com a palavra, a Secretaria de Cultura 
Tatiana Pereira dos Santos, cumprimentou a todos os presentes e explicou como será a votação: chamará 
os presentes por ordem alfabética, darão seu voto abrindo a câmera e o microfone. Todo o processo será 
disponibilizado em breve nas redes sociais da Secretaria de Cultura como também a confecção das atas em 
forma impressa, fato acordado entre todos. 
Apresentação dos Candidatos: Secretária Abriu espaço para os candidatos. Primeira candidata Ana 
Heloiza Vita Pessotto. Olá boa noite a todos todas e todis. Sou candidata a cadeira de áudio visual, 
sou formada em rádio e tv. Mestre em comunicação na linha de políticas públicas, atualmente estudo 
um doutorado na Unesp para gestão da criatividade no áudio visual. Faço parte do plano conjunto, que 
é o coletivo de produtores de áudio visual aqui de Bauru, e faço há mais de 10 anos ações culturais 
aqui em Bauru, e também fora. Sou idealizadora da cineasta que é o aplicativo de obras áudio visuais 
desenvolvidas por mulheres. Sou pesquisadora da cinemateca, produtora do filma Bauru, ambos foram 
contemplados pelo PROAC, também em parceria com a Secretaria de Cultura. Como coletivo a gente 
realiza encontro de produtores junto ao SESC, que é pra fazer uma articulação com os produtores. E neste 
ano a gente conseguiu o reconhecimento de Bauru enquanto (APL), Arranjo Produtivo Local do Áudio 
visual. Somos o primeiro arranjo produtivo local de Bauru e o primeiro arranjo coletivo local do interior 
de São Paulo, mostrando aí a potência que o setor tem na nossa região. Enquanto candidata eu tenho 
interesse em lidar sempre com diálogo com os outros setores e também representando colegas do meu 
setor do áudio visual, buscando desenvolvimento do setor e a articulação entre os agentes aqui presentes, 
buscando o desenvolvimento de políticas públicas entre empresas privadas e também com a secretaria 
pro desenvolvimento de políticas públicas. Secretária agradece a apresentação da candidata e apresenta 
a segunda candidata: Juliana da Silva Ramos, que se apresenta e tem como todos candidatos 2 minutos.  
Boa noite gente, vou falar um pouquinho sobre minha trajetória também, acho que estou aí no áudio visual 
há quase 20 anos, enfim são 20 anos de trabalho. Já trabalhei com rádio, na área de tv, trabalho com 
produção, com direção, com apresentação. Estou em Bauru há 10 anos, vim pra cá por causa do concurso 
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da tv Unesp, onde fui produtora e apresentadora. Um dos meus trabalhos mais recentes aqui foi a campanha 
do candidato a prefeito de Bauru, Jorge Moura, pelo PT, eu fiz a direção de tv da campanha dele. Tenho 
realizado vários trabalhos como produtora e diretora de áudio visual, tenho um bom trânsito com outros 
artistas, com outras classes, principalmente com a música, que é uma classe que eu me identifico muito 
também e já fiz produção musical pra alguns artistas daqui da cidade e também com o teatro que hoje eu sou 
integrante do Protótipo Tópico, a gente vem junto com o coletivo com vários trabalhos de registro, estamos 
com vários PROACs em desenvolvimento para este ano e já estamos também vários, assim como bastante 
gente aqui também está nesta mesma loucura. Em relação a minha candidatura, como comunicadores e 
profissionais da comunicação a gente sabe da importância do diálogo, então estou aqui pra me fazer como 
ferramenta de diálogo mesmo. O conselho está aqui pra fiscalizar, mais também pra estabelecer diálogo, 
que seja coerente, que seja contundente, que seja plural, pois inevitavelmente são várias questões, várias 
pessoas, vários profissionais, que também seja respeitoso, que saiba ouvir e que saiba dar voz a toda essa 
pluralidade. Eu andei acompanhando nos últimos anos o conselho como ouvinte. (candidata é avisada que 
finalizou seu tempo de 2 minutos). Agora eu pretendo poder ajudar mais e pôr em prática, dar voz para 
essas políticas públicas. Secretária chama a terceira candidata, deixando registrado que Paula Cecília de 
Miranda Marques, retirou sua candidatura. A candidata se apresenta, boa noite pessoal, boa noite pessoal da 
secretaria, sim retiro minha candidatura, acho que a gente tem bons candidatos que vão representar bem o 
áudio visual de Bauru. Secretaria agradece e deixa registrado a retirada da candidatura confirmada pela Sra. 
Paula Cecília. Secretaria anuncia o quarto candidato, Paulo Eduardo Tonon Garcia, aguardando e com a 
ausência do candidato continua os trabalhos. Apresenta as candidatas: Ana Heloiza Vita Pessotto e Juliana 
da Silva Ramos, perguntando se é preciso ter eleição, ou se as candidatas definem entre elas quem será 
titular e quem será a vice. Juliana passa a palavra para Heloiza, a mesma informa que ambas trabalharão 
juntas independentemente dos resultados. Todos entram em acordo e a secretária opta por eleição para saber 
quem será a titular e quem será a suplente. 
Início da votação: Álvaro André Zeini Cruz, vota em Heloiza. Ana Heloiza Vita Pessotto, vota em Juliana. 
André Turtelli Poles, vota em Ana Heloiza. Denis Augusto Bueno de Camargo, vota em Juliana. Evandro de 
Souza Santos, vota em Ana Heloiza. Guilherme Luiz Ferreira Nascimento, ausente. Hiren Jimenes, ausente. 
Josiel Olímpio de Jesus, ausente. Joyce Helen dos Santos Rodrigues, vota em Juliana. Juliana da Silva 
Ramos, vota em Ana Heloiza. Lara Stefany Pires, ausente. Liene Nunes Saddi, vota em Juliana. Marcius 
Vinicius de Oliveira, ausente. Mariana da Silva Vita, vota em Juliana. Paula Cecilia de Miranda Marques, 
vota em Ana Heloiza. Paulo Eduardo Tonon Garcia, ausente. Pedro Santoro Zambom, vota em Ana Heloiza. 
Rene Lopez, vota em Ana Heloiza. Victor Thiago Leme Peixoto, ausente. Secretaria solicita se tem alguém 
na sala que é eleitor e não foi chamado, com a sala em silêncio aguarda-se os resultados.
Resultado: é apresentada na tela a planilha com os resultados e a secretária informa os números: Ana 
Heloiza Vita Pessotto 7 votos, Juliana da Silva Ramos 5 votos, a candidata Paula Cecilia de Miranda 
Marques retirou a candidatura, e o candidato Paulo Tonon Garcia não está presente. Então a Titular é a Ana 
Heloiza Vita Pessotto, e a Juliana da Silva Ramos é a suplente. Sejam bem vindas. Secretaria agradece a 
todos e todas, abre a palavra para as vencedoras, Ana Heloiza estamos realmente satisfeitas, nossa chapa 
do amor era o objetivo, construção a partir do diálogo, tenho certeza que abre oportunidade pro áudio 
visual dialogar, pois só temos a ganhar nesta relação. Juliana reforça as palavras da Ana Heloiza, e que 
nos sentimos todos representados, o diálogo estará sempre aberto e vamos criar fórmulas de estar sempre 
nos comunicando pra sermos esse elo com a secretaria, para construir políticas públicas para todos. Para 
encerrar secretária deixará um texto do sitio: https://www.politize.com.br , para falar um pouco sobre a 
importância do conselho e da cadeira de cada um que está sendo formado. ENCERRAMENTO: Sem 
mais para o momento, foi dada encerrada às 20h25 a reunião de eleição setorial do Conselho Municipal de 
Política Cultural na área de audiovisual; Eu, José Luiz Coutinho, Diretor da Divisão de Bibliotecas, Agente 
Cultural, redigi a presente ata de forma remota, assino ____________________________juntamente com 
todos os pares aqui presentes e representados. –x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- A 
reunião virtual a que se refere a ata pode ser acessada no endereço eletrônico:https://www.youtube.com/
watch?v=mgf6wo_Ji3E

Tatiana Pereira dos Santos
Secretária de Cultura

Olga Susana Costa Coito e Araujo
Diretora de Departamento de Patrimônio Cultural

Ângela Scarabelo de Araújo
Diretora de Divisão de Ação Cultural

Ricardo Polettini
Agente Cultural

Gilson Aude
Agente Cultural

Mario Henrique dos Santos Pinheiro
Secretario da secretaria

Fabrício Elias Jeremias
Técnico de Informática

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE BAURU
ELEIÇÕES SETORIAIS - ÁREA DE CULTURA POPULAR

25/06/2021 ÀS 19H.

ABERTURA: No dia 25 de junho de 2021 às 19h reuniram-se presencialmente a Comissão Organizadora 
da Secretaria Municipal de Cultura, na sede da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Raposo Tavares, 
Nº 8-38, Vila Santo Antonio, Bauru, a Sra. Tatiana Pereira dos Santos, Secretária Municipal de Cultura; 
Angela Scarabello de Araújo, Diretora de Divisão de Ação Cultural; os Agentes Culturais Gilson Miguel 
Aude e Felipe Moreira Bucci, Mário Henrique dos Santos Pinheiro, Secretário da Secretaria e Fabrício 
Elias Jeremias, técnico da TI da Prefeitura de Bauru.  Homologação conforme portaria nº 37/2021, 
publicada no Diário Oficial do Município de Bauru do dia 17 de junho de 2021, páginas 10, 11 e 12. 
Gestão do Conselho Municipal de Política Cultural: 2021/2023. INÍCIO: Reuniram de forma remota, 
os seguintes Candidatos da área de Cultura Popular: Juliana Aparecida Jonson Gonçalves, Matheus 
de Oliveira Anastácio e Tobias Ferreira Gomes Terceiro. Candidatos ausentes: Allison Talon Carlos, 
Guilherme Alexandre Alves Pereira e Ivo de Paula Fernandes. Eleitores presentes: Ana Cristina Morato 
Medina, Caio Izidoro da Silva, Carolina Guerra Passianoto, Cleber Alves Pedro, Dorival Campos Rossi, 
Fernanda Alves da Silva, Gabriel Zappa Tessari, Luiz Adalberto do Carmo, Miriam Aparecida Ferreira 

Fernandes, Nataly Versati Pianosi, Oswaldir Geraldo Ellero Júnior, Paula Glicelia Corrêa, Paula Silvestri 
Castello Branco, Paulo Henrique Gerra, Roberta Araújo Porcino de Melo e Sara Guimar Belasco Rocha. 
Eleitores Ausentes: Carlos Roberto Grandini, Helena de Oliveira Danelon, Hendy Monteiro de Carvalho, 
Juliana Toledo Firmino, Kelly Cristina Magalhães, Neli Maria Fonseca Viotto, Patrícia I. F. Santos, Raquel 
Ventura Cuesta e Willian Rodrigues Paiva. INÍCIO: foi dada início a reunião às 19h. Assumiu a direção 
dos trabalhos a Secretária de Cultura, Tatiana Pereira dos Santos citando os esforços para a realização das 
eleições setoriais, agradeceu o responsável técnico da TI da Prefeitura Municipal, Fabrício Elias Jeremias 
pela instalação dos equipamentos, acompanhamento e transmissão online da reunião, bem como aos 
colaboradores da Secretaria de Cultura  presentes e de forma remota. Primeiramente anunciou  chamar 
todos os candidatos  por ordem alfabética, informando procedimentos técnicos e o tempo de dois minutos 
para se manifestarem sobre o por que de concorrer à vaga na cadeira do Conselho Municipal de Política 
Cultural. Informou que para  a eleição da área de Cultura Popular estão inscritos seis candidatos e vinte 
e cinco eleitores, iniciando pela chamada dos candidatos. O primeiro a ser chamado foi Allison Talon 
Carlos,  que não estava presente na reunião. O segundo a ser chamado foi Guilherme Alexandre Alves 
Pereira e na sequência foi chamado Ivo de Paula Fernandes, ausente. A próxima candidata chamada foi 
Juliana Aparecida Jonson Gonçalves   que, após receber boas vindas da Secretária de Cultura se manifestou 
informando que é professora universitária e arquiteta urbanista, formada em Bauru pela Unesp no ano de 
2003 e doutoranda em Educação pela UNICAMP e que mora há dez anos em Bauru. Citou o seu interesse 
pela  cultura popular  pelo fato de também  fazer parte do Grupo Boca do Sertão e pleitear uma cadeira no 
Conselho é poder efetivar que mais projetos sejam realizados, mapear os artistas e promover sua integração, 
produzir eventos para fortalecer a cultura popular local e da região. O próximo a ser chamado foi Matheus 
de Oliveira Anastácio que, após cumprimentar a todos,  teve sua manifestação prejudicada por problema 
pessoal, sendo autorizado pela mesa a se ausentar momentaneamente para solucionar a situação e retornar 
posteriormente. Dando continuidade, o próximo candidato chamado foi Tobias Ferreira Gomes Terceiro 
que informou ser  formado em História e que esteve presente na composição do Conselho no último biênio 
e que permanecer é dar continuidade ao trabalho pela experiência adquirida. O candidato Matheus de 
Oliveira Anastácio retornou à reunião e se manifestou informando ser artesão há vinte anos, produzindo 
artesanato geral, e que seu interesse pela cadeira se deu pelo fato de sentir falta de representantes da área 
e que as políticas públicas não atendem a essa parcela de artistas. Manifestou  interesse de retirar sua 
candidatura mas que permaneceria na reunião  para a votação. Foram registradas a ausência do candidato 
Guilherme Alexandre Alves Pereira e da retirada da candidatura de Matheus de Oliveira Anastácio por 
vontade própria. A Secretária de Cultura informou que diante de somente dois candidatos, qual a melhor 
opção a tomar,  se em consenso entre os dois definindo quem seria o titular e o suplente ou pela eleição. 
Em respeito a todos os presentes de forma online, a opção foi pela votação. A Secretária de Cultura chamou 
novamente todos os candidatos inscritos, registrando a ausência de Allison Talon Carlos, Guilherme 
Alexandre Alves Pereira e Ivo de Paula Fernandes. É iniciada a votação chamando os eleitores e candidatos 
presentes por ordem alfabética. Terminada a votação e certificado de que todos os eleitores haviam sido 
chamados,  enquanto os votos eram apurados a Secretária de Cultura informou que ao término das eleições, 
serão redigidas as Atas para posteriormente serem publicadas no Diário Oficial do Município e  que após 
o processo será encaminhado à Secretaria de Negócios Jurídicos para publicação do Decreto de nomeação 
dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural. Após a publicação no Diário Oficial do 
Município, em data não definida, a Secretaria de Cultura fará contato com os novos membros do Conselho 
para marcar a reunião de posse e, consequentemente a primeira reunião ordinária. Concluída  a apuração, 
foi mostrado aos presentes, na tela do computador, a planilha com o resultado da votação, onde Juliana 
Aparecida Jonson Gonçalves obteve 12 votos, ficando como Titular e Tobias Ferreira Gomes Terceiro, com 
7 votos, como Suplente. A Secretária de Cultura deu boas vindas e Juliana agradeceu a todos, especialmente 
ao seu contramestre e ao seu professor e orientador,   expressando o  seu grande interesse pela cultura 
da cidade e que será um grande prazer e aprendizado estar ao lado de Tobias, seu suplente, e se mostrou 
disponível a colaborar juntamente e enfrentar o que tiver que enfrentar. Tobias se manifestou parabenizando 
Juliana e se mostrou disponível a colaborar e dar continuidade  a experiência que teve citando a grande 
participação nessa eleição de pessoas e interesse muito maior que nas eleições passadas, o que demonstra 
que o seguimento está entendendo a importância de estarmos presentes, de podermos colaborar. Logo após 
a Secretária de Cultura citou a importância do papel do Conselho no desenvolvimento de Políticas Culturais 
do município. ENCERRAMENTO: Sem mais para o momento, foi dada encerrada às 19h34, a reunião 
de eleição setorial do Conselho de Política Cultural área de cultura popular; Eu, José Roberto Marçal de 
Souza, Agente Cultural, redigi e  assino_________________________ juntamente com todos os pares 
aqui presentes e representados a presente ata.x-x-x-x-x-x-x-x. A reunião virtual a que se refere esta ata está 
disponível no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=ag8vwW_zwVs

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE BAURU
ELEIÇÕES SETORIAIS - ÁREA DE MOVIMENTO HIP HOP

25/06/2021 ÀS 20H.

ABERTURA: No dia 25 de junho de 2021 às 20h reuniram-se presencialmente a Comissão Organizadora 
da Secretaria Municipal de Cultura, na sede da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Raposo Tavares, 
Nº 8-38, Vila Santo Antonio, Bauru, a Sra. Tatiana Pereira dos Santos, Secretária Municipal de Cultura; 
Angela Scarabelo de Araújo, Diretora de Divisão de Ação Cultural; os Agentes Culturais Gilson Miguel 
Aude e Felipe Moreira Bucci, Mário Henrique dos Santos Pinheiro, Secretário da Secretaria e Fabrício Elias 
Jeremias, técnico da TI da Prefeitura de Bauru. Homologação conforme portaria nº 37/2021, publicada no 
Diário Oficial do Município de Bauru do dia 17 de junho de 2021, páginas 10, 11 e 12. Gestão do Conselho 
Municipal de Política Cultural: 2021/2023. INÍCIO: Reuniu de forma remota, o seguinte Candidato da 
área de Movimento Hip Hop: Carlos Renato Moreira. O candidato Luiz Felipe Batista Florindo de Arruda 
não compareceu na reunião. Eleitores ausentes na reunião: David dos Santos de Moraes, Guilherme 
Salvattore Garcia Prates, Luis Enrique Frabetti e Sophia Godoy Santos Bortoletto. INÍCIO: foi dada início 
a reunião às 19h. Assumiu a direção dos trabalhos a Secretária de Cultura, Tatiana Pereira dos Santos onde 
informou estar conduzindo a última eleição setorial, que tudo deu certo e que aguardava a entrada dos 
outros eleitores para dar início a votação. O candidato presente, Carlos Renato Moreira informou que havia 
combinado com Luiz Felipe Batista Florindo de Arruda, ausente na reunião, sobre ser o Titular da cadeira 
e Luiz Felipe ser o Suplente que, por conta do trabalho não teria tempo para participar efetivamente do 
Conselho. A suplência de Felipe Luiz, alinhada com eleitores inscritos ausentes, compartilham do mesmo 
coletivo e por consenso, concordaram que Carlos Renato Moreira seja o Titular e Felipe Luiz seu Suplente. 
Foi sugerido pela Secretária de Cultura esperar mais cinco minutos para a entrada de eleitores na reunião. 
Nesse período de espera foi explicado os procedimentos de continuidade do processo, onde a cada eleição 
realizada é redigida uma Ata para ser publicada no Diário Oficial do Município na próxima semana e que, 
feito isso, o Processo será encaminhado à Secretaria de Negócios Jurídicos para elaboração do Decreto 
de Nomeação de posse dos novos membros do Conselho no Diário Oficial do Município. Só então, após 
a publicação, a Secretaria de Cultura fará contato para definir a data da reunião de posse. Por não haver 
eleitores para a votação, foi aclamado Titular Carlos Renato Moreira  e Felipe Luiz  Suplente. A Secretária 
de Cultura, após parabenizar o candidato por assumir a cadeira do Conselho citou parcerias fortes para 
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dar continuidade ao trabalho que já acontece na cidade. Agradeceu à Secretaria de Educação pela cessão 
do espaço, toda estrutura de computadores e internet, o profissional da TI Fabrício e colaboradores da 
Secretaria de Cultura e que, para a realização dos oito encontros das eleições setoriais foi um trabalho 
árduo, sofrido mas realizado, concluído. ENCERRAMENTO: Sem mais para o momento, foi dada 
encerrada as 20h09, a reunião de eleição setorial do Conselho de Política Cultural área de Hip Hop; Eu, José 
Roberto Marçal de Souza, Agente Cultural, redigi a presente ata, assino___________________________ 
juntamente com todos os pares aqui presentes e representados.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-. A reunião virtual a que se refere esta ata está disponível no endereço eletrônico: https://www.
youtube.com/watch?v=I8AprWecKOs

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 255/2021 – Processo nº 26.965/2021 - 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 210/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - DIFERENCIADA 
NO MODO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARRINHOS 
DE TRANSPORTE TIPO ARMAZÉM, 01(UM) ESCADA DE ALUMÍNIO, 02(DOIS) SERROTES 
PODADOR, 50(CINQUENTA) PÁS E 50(CINQUENTA) RASTELOS - CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I E III DO EDITAL – Interessados: Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, Secretaria do Bem-Estar Social e Secretaria das Administrações Regionais. Data do 
Recebimento das propostas: até às 9h do dia 15/07/2021. Abertura da Sessão: 15/07/2021 às 9h. 
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) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra 820900801002021OC00267, onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 30/06/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 282/2021 – Processo nº 93.056/2020 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 237/2021 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DA 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 67.050 M² (SESSENTA E SETE MIL E CINQUENTA) 
METROS QUADRADOS DE GRAMA DA ESPÉCIE ESMERALDA E 89.500 M² (OITENTA E 
NOVE MIL E QUINHENTOS) METROS QUADRADOS DE GRAMA DA ESPÉCIE BATATAIS, 
INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE PLANTIO, ADUBAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO X) DO EDITAL 282/2021, PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Interessados: Secretarias Municipais da Educação, Obras, Meio Ambiente, Cultura, 
Esporte e Lazer, DAE e Emdurb. Data do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 16/07/2021. 
Abertura da Sessão: dia 16/07/2021 às 09h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão 
de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através 
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br – Oferta de 
Compra 820900801002021OC00268, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 30/06/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 433/2020 - Processo n.º 
51.362/2020 – Modalidade: Concorrência Pública nº 017/2020 - Concorrência Pública - 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 653,89 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,  12.854,29 M² DE RECAPE ASFÁLTICO 
COM MICROFRESAGEM DE REGULARIZAÇÃO, 438,50 METROS DE GUIAS E SARJETAS 
EXTRUSADAS, 2.501,20 M² DE CALÇADAS E INSTALAÇÃO DE 75 UNIDADES DE TACHÕES 
REFLETIVOS BIDIRECIONAIS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA  AVENIDA 
PEDRO DE TOLEDO E REASSENTAMENTO DE 65,30M² DE PARALELEPIPEDOS, 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 336/2020 -  Interessado: 
Secretaria Municipal de Obras. Para ser admitida ao presente Concorrência, deverá o interessado entregar 
na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila 
Noemy - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 09hs do dia 04 (quatro) de agosto de 
2021, os envelopes a que se refere o item VIII do Edital. Informações e o edital poderão ser obtidos até o 
dia 03/08/2021 no endereço acima ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do 
presente.
Bauru, 30/06/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Edital nº 180/2021 - Processo n.º 79.263/2020 – Modalidade: 
Concorrência Pública nº 005/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE 1.023,13 M² DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, 264,78 METROS 
DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, 06 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 337,60 M² 
DE CALÇADAS; 07 POÇOS DE VISITA   E DEMAIS ITENS CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 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 – NO PARQUE 
PRIMAVERA, PERTENCENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONTRATO DE REPASSE Nº 902165/MDR/CAIXA- 
Interessado: Gabinete / Secretaria Municipal de Obras. A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES, analisando os documentos apresentados no processo em epígrafe e o parecer técnico da 
Arquiteta a Srª. Pérola Mota Zanotto da Secretaria Municipal de Obras, anexo à fls. 189/190, RESOLVE: 
HABILITAR a empresa: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, por atender os requisitos 
de habilitação do Edital 180/2021, comprovando a capacidade técnica operacional da empresa e do 
profissional, conforme determina no subitem 6.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. Abre-se prazo 
recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 30/06/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital nº 258/2021 Processo n.º 77.822/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 200/2021 – 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO DA 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 20.230 KG DE ATUM RALADO OU EM PEDAÇOS 
COM ÓLEO COMESTÍVEL, DEVIDAMENTE DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. – Interessadas: Secretaria da Educação, SEBES e DAE. 
Data do Recebimento das propostas: até o dia 15/07/2021, até as 09h00. INICIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS: dia 15/07/2021 às 09h00. Informações na Div. de Compras e Licitações da Educação, Rua 
Raposo Tavares nº 8-38, Vl. Sto. Antonio, CEP 17.013-031, 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 – Oferta de 
Compra 820900801002021OC00269, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados. Bauru, 30/06/2021 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de 
Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital nº 235/2021 Processo n.º 67.556/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 196/2021 – Tipo: 
MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO DE 122(CENTO 
E VINTE E DOIS) FRASCOS DE ADOÇANTE LÍQUIDO, 150(CENTO E CINQUENTA) KG DE 
BISCOITO SALGADO DE ARROZ E 2.600(DOIS MIL E SEISCENTOS) KG DE BISCOITO DE 
POLVILHO, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS – Interessadas: Secretaria da Educação e SEBES. Data do Recebimento das 
propostas: até o dia 15/07/2021, até as 09h00. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 15/07/2021 às 
09h00. Informações na Div. de Compras e Licitações da Educação, Rua Raposo Tavares nº 8-38, Vl. Sto. 
Antonio, CEP 17.013-031, 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 – Oferta de Compra 820900801002021OC00264, onde 
se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 30/06/2021 
– Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital nº 247/2021 Processo n.º 72.731/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 215/2021 – Tipo: 
MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER E BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessadas: Secretaria da Educação, 
SEBES e DAE. Data do Recebimento das propostas: até o dia 15/07/2021, até as 09h00. INICIO DA 
DISPUTA DE PREÇOS: dia 15/07/2021 às 09h00. Informações na Div. de Compras e Licitações da 
Educação, Rua Raposo Tavares nº 8-38, Vl. Sto. Antonio, CEP 17.013-031, 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 
– Oferta de Compra 820900801002021OC00266, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados. Bauru, 30/06/2021 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão 
de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 236/21 - Processo nº Nº 29.959/21 - Modalidade: Pregão 
Eletrônico nº 159/21 - Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE – por contrato. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 61 UN DE MÁQUINAS 
MULTIFUNCIONAIS COM VELOCIDADE MÍN. DE 43 ppm, FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS 
POR MÊS CADA MÁQUINA, IMPRESSÃO P/B, Tamanhos de Papel suportados: A4, A5 e ofício, 11 
UN  DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM VELOCIDADE MÍN. DE 43 ppm, FRANQUIA 
DE 5.000 PÁGINAS POR MÊS CADA MÁQUINA, IMPRESSÃO P/B, Tamanhos de Papel 
suportados: A4, A5 e ofício , 42 UN DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM VELOCIDADE 
MÍN. DE 43 ppm, FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS POR MÊS CADA MÁQUINA, Tamanhos de 
Papel suportados: A4, A5 e ofício, IMPRESSÃO P/B, 22 UN DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS 
COM VELOCIDADE MÍN. DE 25 ppm(A4) e 12 ppm(A3), FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS 
POR MÊS CADA MÁQUINA, IMPRESSÃO COLORIDA, Tamanhos de Papel suportados: A4, A5, 
ofício e A3, 05 UN DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM VELOCIDADE MÍN. DE 36 ppm 
(A4), FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS POR MÊS CADA MÁQUINA, IMPRESSÃO COLORIDA, 
Tamanhos de Papel suportados: A4, A5, ofício e 01 UN DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COM 
VELOCIDADE MÍN. DE 50ppm, com conectividade sem fio, FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS 
POR MÊS CADA MÁQUINA, IMPRESSÃO P/B, Tamanhos de Papel suportados: A4, A5 e ofício, 
incluindo manutenção preventiva e corretiva, além de suprimentos necessários para utilização dos 
equipamentos, de acordo com as especificações contidas no Anexo I do presente Edital. – Interessados: 
Secretarias da Educação, Adm, Meio Ambiente, Planejamento, de Obras, Agricultura, Sebes, Adm 
Regionais, SNJ, Cultura, Esporte e Lazer e Gab do Prefeito. Notificamos aos interessados que o processo 
em epígrafe com data para processamento do pregão eletrônico prevista para o dia: 02/07/21 às 09h FOI 
PRORROGADO, em virtude de incorreções na especificação. Ficando a Data do Recebimento das 
propostas: até 15/07/21 até as 09h. Abertura da Sessão: 15/07/21 às 09h. Informações na Div. de Compras 
e Licitações, R. Raposo Tavares, 8-38 – Vl Santo Antonio, horário das 08h às 12h e 13h às 17h fones (14) 
3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.
br, poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002021OC00239, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 30/06/21 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div 
de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Edital nº 204/2021 - Processo n.º 50.775/2021 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 
158/2021 – Tipo: MENOR PREÇO pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO DA 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 10.000 UNIDADES DE LÂMPADA TUBULAR LED 18W 
BIVOLT E DE 3.000 UNIDADES DE LÂMPADA TUBULAR LED 9W BIVOLT, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL. – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos 
foram devidamente Homologado em 28/06/2021 pela Sra Secretária Municipal da seguinte forma:
Lote 01 – LÂMPADA TUBULAR LED 18 W – COTA AMPLA
EMPRESA VENCEDORA: GIDAL ENGENHARIA SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI
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IT ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA VL 

UNIT.
VL 

TOTAL

01 7.000 Unid.

Lâmpada LED 18W tubular - bivolt - 
branco frio - características mínimas: potencia 

18W, luminosidade mínima 1.600 lumens, 
comprimento 1.200mm, base G13, temperatura 

da cor branco frio 6400k, certificação CE, 
voltagem AC 100-240V (bivolt), vida útil 

mínima 25.000 horas

AVANT R$ 
9,71

R$ 
67.970,00

Lote 02 – LÂMPADA TUBULAR LED 18 W – COTA RESERVADA
EMPRESA VENCEDORA: GIDAL ENGENHARIA SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI

IT ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 

UNIT.
R$ 

TOTAL

01 3.000 Unid.

Lâmpada LED 18W tubular - bivolt - 
branco frio - características mínimas: potencia 

18W, luminosidade mínima 1.600 lumens, 
comprimento 1.200mm, base G13, temperatura 

da cor branco frio 6400k, certificação CE, 
voltagem AC 100-240V (bivolt), vida útil 

mínima 25.000 horas

AVANT R$ 
9,71

R$ 
29.130,00

Lote 03 – LÂMPADA TUBULAR LED 9 W – COTA AMPLA
EMPRESA VENCEDORA: GIDAL ENGENHARIA SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI

IT ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA R$ 

UNIT.
R$ 

TOTAL

01 3.000 Unid.

Lâmpada LED 9W tubular - bivolt - branco 
frio - características mínimas: potencia 9W, 

luminosidade mínima de 900 a 1.600 lumens, 
comprimento 600mm, base G13, temperatura 

da cor branco frio 6500k, certificação CE, 
voltagem AC 100-240V (bivolt), vida útil 

25.000 horas.

AVANT R$ 
7,26

R$ 
21.780,00

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO – R$ 118.880,00. Bauru, 30/06/2021 – Davison de Lima Gimenes – 
Dir. Div. de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 85.121/2021– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 216/2021 – Sistema de Registro de Preços 
– AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: Aquisição 
anual estimada de diversos medicamentos para o município. A Data do Recebimento das Propostas será 
até dia 15/07/2021 às 09 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 15/07/2021 às 09 h – Pregoeiro: Otávio 
Guadagnucci Fontanari. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras 
e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 - Bauru/SP, fone (14) 3104-
1463/1464, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br - OC 820900801002021OC00270, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 30/06/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 012/2021

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO – ENFERMEIRO

NOME FUNÇÃO
AMANDA BRAGHETTO BACCOLI ENFERMEIRO
SIMONE CRISTINA SILVA ROQUE ENFERMEIRO

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
nº 012/2021 para provimento das funções de ENFERMEIRO esta convocação se dará para preenchimento 
de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para atuar nas unidades de saúde do município de Bauru – 
Emergencial COVID19, pelo prazo de até 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. 

Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO para atuar na cidade de Bauru. 
Salientamos que, essa convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação.

O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de 
Bauru, sito na Rua Gerson França, 9-42, cep 17.015-200, é de 2 (dois) dias úteis, o não comparecimento 
no prazo máximo contado do dia dessa publicação, será considerado desistente dessa função por tempo 
determinado.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14-3010-8038 / Site: 
http://www.fundacaosaude.com.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 004/2020

NOME FUNÇÃO

DAVID RUSSO DE OLIVEIRA TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA

DANIEL MATHEUS FAZZIO TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
nº 004/2020 para provimento da função de TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEICULO DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA, esta convocação se dá para preenchimento de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para 
atuar nas unidades de saúde do município de PEDERNEIRAS.

Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO (até 180 dias) para atuar na 
cidade de Pederneiras, podendo esse ser prorrogado por igual período. 

Salientamos que, está convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação.

O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de 
Bauru, sito na Rua Gerson França, 9-42, cep 17.015-200, é de 2 (dois) dias úteis, o não comparecimento 
no prazo máximo contado do dia dessa publicação, será considerado desistente dessa função por tempo 
determinado.

Em virtude da paralização do envio de telegramas pelos correios, as convocações dos processos seletivos 
da FERSB durante a pandemia de Coronavírus (COVID 19) se darão por meio de Diário Oficial de Bauru, 
e-mail, site https://www.fundacaosaude.com.br.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14-3010-8038 / e-mail: 
fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO N° 063/2021

MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, PARA 
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVIRUS, EM UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS - SP.

Esta norma tem por objetivo disciplinar, estabelecendo regras e diretrizes, o processo de credenciamento de 
SERVIÇOS MÉDICOS PARA ÁREA CLÍNICO GERAL, PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 
DO CORONAVIRUS, em Unidades de Saúde do Município de Pederneiras - SP.

Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas que comprovem em seu quadro de sócios 
profissionais médicos para a prestação dos serviços. 

O Memorial de Credenciamento deve ser retirado na FUNDAÇÃO O Memorial de Credenciamento poderá 
ser retirado na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, 
sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep. 17.015-200 Telefone: 14-3012-0883 ou 14-
3010-8038, em dias úteis, ou através do site:  https://www.fundacaosaude.com.br ou através dos e-mail: 
credenciamentofundacaosaude@gmail.com   entre os dias 01/07/2021 a 30/07/2021 das 08h às 12h e das 
13h às 17h. 

Os envelopes com documentos para Pré-Qualificação deverão ser entregues no endereço supracitado 
impreterivelmente entre os dias 01/07/2021 a 30/07/2021 até às 17h00 horas, em conformidade com as 
seguintes condições deste memorial.

Excepcionalmente, devido à pandemia do coronavírus, os documentos de Pré-Qualificação poderão ser 
enviados por e-mail para o endereço: credenciamentofundacaosaude@gmail.com O valor a ser pago pela 
FERSB para a prestação de serviços médicos será de acordo com a tabela abaixo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
Área Limite de Horas mensais Valor Hora R$

CLÍNICO GERAL 360 150,00

Será pago o valor de R$ 150,00/hora para o total de horas cumpridas com limite de 360 horas.

A contratada deverá obedecer a escala previamente fixada, a qual será elaborada pela Contratante e a 
Secretaria Municipal de Saúde.

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

Bauru, 01 de julho de 2021.

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

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
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COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Alexandre Canova Cardoso
Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
CNPJ 45.010.071/0001-03
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2021
PI 370 de 21/02/2020
OBJETO:  Prestação de serviços de telefonia móvel para voz, na modalidade 4G (LTE) ou superior, para 
chamadas VC1, VC2 e VC3, conforme especificações técnicas  descritas no ANEXO I  do Edital em 
referência (lote 01), bem como,  prestação de serviços de telefonia fixa na modalidade SCM (Serviço de 
Comunicação de Multimídia) ou STFC (Serviço Telefônico Físico Comutado), também para chamadas 
VC1, VC2 e VC3, sendo que ambos atendem a COHAB BAURU, e acesso à internet através de link 
dedicado, em conformidade com as quantidades e especificações constantes do ANEXO I do edital em 
destaque e nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 
(lote 02).
Empresa vencedora para ambos os lotes: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Adjudicação pelo Sr. Pregoeiro: 28/06/2021
Homologação pelo Sr. Diretor Presidente: 28/06/2021

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Antônio Marcos Saraiva
Presidente

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:

Portaria nº 331/2021-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o servidor Sr. MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, matrícula 103.380, 
portador do R.G.nº 8.858.631-5-SSP-SP, do cargo efetivo de AUXILIAR DE TOPÓGRAFO, com 
efeitos retroativos a partir de 23 de junho de 2021.
Bauru, 28 de junho de 2021.

Portaria nº 332/2021-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 313/2020-DAE, que designou o servidor Sr. 
JEFFERSON PEREIRA KOBOSIGHAWA, matrícula 103.142, Mecânico de Manutenção de Bombas, 
portador do R.G.nº 35.698.161-7-SSP-SP, para exercer a função de confiança de CHEFE DA SEÇÃO 
DE MECÂNICA, com efeitos retroativos a partir do dia 03 de maio de 2021.
Bauru, 29 de junho de 2021.

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 325/2021-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e 
Esgoto – Autarquia Municipal, Sr. Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.420 
de 2021, a PORTARIA N.º 307/2021-DAE que nomeou a Sra. RAFAELA SCASSO VENDRAMINI, 
portador(a) do CPF nº 367.001.538-83, classificado(a) em 100º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO”, edital 05/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 326/2021-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e 
Esgoto – Autarquia Municipal, Sr. Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.419 
de 2021, a PORTARIA N.º 300/2021-DAE que nomeou a Sra. JESSICA SAUER GONCALVES, 
portador(a) do CPF nº 411.914.978-10, classificado(a) em 4º lugar, no cargo efetivo de “TOPÓGRAFO”, 
edital 12/2019, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 327/2021-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e 
Esgoto – Autarquia Municipal, Sr. Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.411 de 
2021, a PORTARIA N.º 277/2021-DAE que nomeou o Sr. IAGO CHERMAN OLIVEIRA DE SOUZA, 
portador(a) do CPF nº 056.770.461-08, classificado(a) em 20º lugar, no cargo efetivo de “LEITURISTA E 
ENTREGADOR DE AVISOS”, edital 05/2018, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO:
CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer 
na Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, situada na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, com os documentos (originais e cópias) 
relacionados no ANEXO I.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-6183 ou por e-mail recrutamento@daebauru.
sp.gov.br, atendendo as determinações do Decreto Municipal nº 15.328/2021, artigo 7º.  Entrar em 
contato a partir de 01/07/2021 no horário das 08:00h às 16:00h ou enviar e-mail.
O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto – Autarquia Municipal Sr. 
Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 
de 1962 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede:

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 328/2021-DAE: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, no quadro de servidores deste Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr.(a) JORGE LUIZ MARTINELO FILHO, portador(a) do CPF nº 344.361.078-17, 
em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 102º lugar, no concurso público para ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO, edital nº 05/2016, para exercer as funções do cargo.
OBS.: Nomeação motivada por APOSENTADORIA ocorrida em 12/02/2021, de Maria Adriana Pontaldi 
Bartalotti Fernandes, matrícula 100.964, cargo efetivo de Assistente Administrativo, publicada no Diário 
Oficial do Município de Bauru em 13/02/2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 329/2021-DAE: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
TOPÓGRAFO, no quadro de servidores deste Departamento de Água e Esgoto de Bauru, após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) 
MIRIAN PAPIN ROEDAS, portador(a) do CPF nº 346.052.188-07, em virtude do(a) mesmo(a) haver 
se classificado em 5º lugar, no concurso público para TOPÓGRAFO, edital nº 12/2019, para exercer as 
funções do cargo.
OBS.: Nomeação motivada por APOSENTADORIA ocorrida em 10/08/2016 de Alceu dos Santos 
Ramalho, matrícula 100.293, cargo efetivo de Topógrafo, publicada no Diário Oficial do Município de 
Bauru em 11/08/2016.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 330/2021-DAE: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) APARECIDO SANTANA ALVES DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 
174.033.658-52, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 21º lugar, no concurso público para 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018, para exercer as funções do cargo.
OBS.: Nomeação motivada devido a EXONERAÇÃO ocorrida em 14/01/2021 de Luis Felipe Muniz de 
Angelo, matrícula 103.356, cargo efetivo de Leiturista e Entregador de Avisos, publicado no Diário Oficial 
do Município de Bauru em 21/01/2021.

ANEXO I (ORIGINAIS E CÓPIAS)
1. RG e CPF (com nome atualizado); 
2. Certidão de nascimento ou de casamento; 
3. Uma foto 3x4 atual; 
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação ou Certidão da Justiça 
Eleitoral que comprove que está QUITE; 
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado – cópia da página com foto e o verso);
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado);
7. Comprovante de endereço atual;
8. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista 
dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados 
cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto a 
Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal deste Departamento, para evitar problemas 
futuros;
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
10. Atestado de antecedentes criminais;
11. Carteira de Vacinação antitetânica (03 doses);
12. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
13. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
14. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
15. Declaração ou certidão negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual e Federal;
16. Declaração da ficha funcional, onde conste não ter sido demitido ou exonerado do serviço público 
federal, estadual ou municipal, em consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, 
bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa 
pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal (somente original).

Bauru, 01 de julho de 2021.
Seção de Recrutamento, Seleção e

Desenvolvimento de Pessoal

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

Contrato n.º 046/2021-DAE
Processo Administrativo nº 435/2021
Inexigibilidade de Licitação – art. 25, I, da Lei n.º 8.666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Ebara Bombas América do Sul Ltda.
Objeto: contratação de empresa especializada para a manutenção corretiva/preventiva de conjuntos 
motobombas, marca EBARA, com fornecimento de peças e mão de obra.
Valor Total do Contrato: R$ 191.977,50 (Cento e noventa e um mil, novecentos e setenta e sete reais e 
cinquenta centavos).
Nota de Empenho Ordinário n.º 00863/2021, de 10 de junho de 2021, no valor de R$ 37.171, 34 (Trinta 
e sete mil, cento e setenta e um) e  Nota de Empenho Ordinário n.º 00864/2021, de 10 de junho de 2021, 
no valor de R$ 154.806,16 (Cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e dezesseis centavos).
Assinatura: 10/06/2021
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da lei nº 8.666/93 e 
ulteriores alterações.

Contrato n.º 047/2021-DAE
Processo Administrativo nº 2896/2021
Inexigibilidade de Licitação – art. 25, I, da Lei n.º 8.666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Ebara Bombas América do Sul Ltda.
Objeto: contratação de empresa especializada para a manutenção corretiva/preventiva de conjunto 
motobomba, marca EBARA, com fornecimento de peças e mão de obra
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Valor Total do Contrato: R$1.048,91 (Um mil, quarenta e oito reais e noventa e um centavos).
Nota de Empenho Ordinário n.º 00865/2021, de 10 de junho de 2021, no valor de R$ 836,92 (Oitocentos e 
trinta e seis reais e noventa e dois centavos) e Nota de Empenho Ordinário n.º 00866/2021, de 10 de junho 
de 2021, no valor de R$ 211,99 (Duzentos e onze reais e noventa e nove centavos).
Assinatura: 10/06/2021
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da lei nº 8.666/93 e 
ulteriores alterações.

Contrato n.º 049/2021-DAE
Processo Administrativo nº 5790/2020
Pregão Eletrônico nº 095/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: F. A. Vilani – ME
Objeto: Aquisição de uniformes, de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Pregão Eletrônico 
nº 095/2020.
Valor do Contrato: R$10.020,00 (Dez mil e vinte reais).
Nota de Empenho Ordinário nº 00919/2021, de 24 de junho de 2021.
Assinatura: 24/06/2021
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

Contrato n.º 050/2021-DAE
Processo Administrativo nº 726/2020
Pregão Eletrônico nº 111/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Maxiágua SP Soluções em Água Ltda.
Objeto: Aquisição de agentes desincrustante e bactericida para limpeza de poços, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I do pregão eletrônico n° 111/2020.
Valor do Contrato: R$9.137,50 (Nove mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Nota de Empenho Ordinário nº 00920/2021, de 24 de junho de 2021.
Assinatura: 24/06/2021
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses.

9º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 051/2014
Processo Administrativo n.º 3175/2014
Dispensa de Licitação – art. 24, X, da Lei nº 8.666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratado/Locador: Synésio Caldas Duarte
Objeto: alteração do representante legal do DAE e prorrogação do prazo de vigência contratual.
Nota de Empenho Ordinário nº 00913/2021, de 23 de junho de 2021, no valor de R$44.400,00 (Quarenta 
e quatro mil e quatrocentos reais). Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos.
Assinatura: 23/06/2021
Vigência: 12 (doze) meses

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

Informações:

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais 
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.

Processo Administrativo nº 546/2021 - DAE
Pregão Eletrônico nº 073/2021 - DAE
Objeto: Aquisição de disco de embreagem, cremalheira externa e kit interno da transmissão montado 
e balanceado, de acordo com a NBR 15.296/2005 - item 2.5, para aplicação na embreagem marca 
EMBREMAQ, modelo EMQ 211/3 HD série nº 1097/2, integrada no equipamento hidro-jato 
instalado em viaturas Iveco e Ford, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 14/07/2021, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 14/07/2021, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 14/07/2021, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Eduardo Carbone
Pregoeiro Substituto: Giovana Cardoso Luiz

Processo Administrativo nº 1716/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 074/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de luva de correr em pvc, cor ocre, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 15/07/2021, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 15/07/2021, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 15/07/2021, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE

Processo Administrativo nº 5503/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 027/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais descartáveis diversos, 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 29/06/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário em 

R$

Valor 
Total em 

R$

01 140 Kg
Bobina Plástica – Virgem – 600 mm, tipo 

açougue, 60 cm de largura, peso de 08 a 10 kg.
Marca/Modelo: GUARUFILME

R$ 25,52 R$ 
3.572,80

02 90 Unidade
Bobina Plástica Picotado – 35x45 cm, contendo 

500 saquinhos cada.
Marca/Modelo: CENTRAL PLAST

R$ 33,87 R$ 
3.048,30

03 190 Unidade
Bobina Plástica Picotado – 20x30 cm, contendo 

500 saquinhos cada.
Marca/Modelo: CENTRAL PLAST

R$ 16,46 R$ 
3.127,40

04 140 Kg
Saco Plástico 500x700 mm, em Polietileno 

Transparente, espessura de 0,006 mm.
Marca/Modelo: DINPLAL

R$ 28,00 R$ 
3.920,00

05 50.000 Unidade
Embalagem plástica para talher – 6x23 cm em 

embalagens de 500 a 1000 unidades cada.
Marca/Modelo: SEGPLAST

R$ 0,0152 R$ 760,00

1-ª Classificada: Lopack Comércio de Embalagens Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 14.428,50
Lote nº 02 - Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 180.000 Unidade

Copo plástico descartável, poliestireno para 
acondicionamento quente e frio, atóxico, 

translúcido, que atenda a norma de acordo com a 
ABNT NBR 14.865 e NBR 13.230, capacidade de 

50 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.
Marca/Modelo: COPOSUL CN-050TR

R$ 0,0150 R$ 
2.700,00

02 180.000 Unidade

Copo plástico descartável, poliestireno para 
acondicionamento quente e frio, atóxico, 

translúcido, que atenda a norma de acordo com a 
ABNT NBR 14.865 e NBR 13.230, capacidade de 

200 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.
Marca/Modelo: COPOSUL CN-200TR

R$ 0,0510 R$ 
9.180,00

03 64.000 Unidade

Pote plástico descartável, poliestireno para 
acondicionamento quente e frio, atóxico, 

translúcido, que atenda a norma de acordo com a 
ABNT NBR 14.865 e NBR 13.230, capacidade de 

100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.
Marca/Modelo: CRISTAL COPO

R$ 0,0300 R$ 
1.920,00

04 136.000 Unidade

Copo plástico descartável, poliestireno para 
acondicionamento quente e frio, atóxico, 

translúcido, que atenda a norma de acordo com a 
ABNT NBR 14.865 e NBR 13.230, capacidade de 

300 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.
Marca/Modelo: COPOSUL CN-300TR

R$ 0,0710 R$ 
9.656,00

05 64.000 Unidade

Tampa plástica descartável, 100 ml, translúcido, 
para copo de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 

unidades cada.
Marca/Modelo: CRISTAL COPO

R$ 0,0410 R$ 
2.624,00

1-ª Classificada: Lopack Comércio de Embalagens Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 26.080,00
Lote nº 03 - Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 2.000 Unidade

Faca plástica descartável para refeição, 
resistente, cristal, medida mínima 18 cm de 

comprimento, em caixas de 500 a 1000 unidades 
cada.

Marca/Modelo: PRAFESTA

R$ 0,0900 R$ 
180,00

02 2.000 Unidade

Garfo plástico descartável para refeição, 
resistente, cristal, medida mínima de 18 cm de 

comprimento, em caixas de 500 a 1000 unidades 
cada.

Marca/Modelo: PRAFESTA

R$ 0,0700 R$ 
140,00

03 2.000 Unidade

Prato descartável de refeição, diâmetro 210 
mm, branco, em caixas de 500 a 1000 unidades 

cada.
Marca/Modelo: COPOSUL

R$ 0,1400 R$ 
280,00

1-ª Classificada: Lopack Comércio de Embalagens Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 600,00
Lote nº 04 - Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 120 Rolo
Folha de Alumínio, rolo de comprimento de 7,5 m 

x largura de 45 cm.
Marca/Modelo: MELLO

R$ 5,0400 R$ 604,80
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02 62.000 Unidade

Embalagem de marmitex n° 09, com tampa 
alumínio, fechamento à máquina, contendo 100 a 

400 unidades cada caixa.
Marca/Modelo: MELLO

R$ 0,3812 R$ 
23.634,40

03 38.000 Unidade

Embalagem de marmitex n° 08, com tampa 
alumínio, fechamento à máquina, contendo 100 a 

400 unidades cada caixa.
Marca/Modelo: MELLO

R$ 0,3112 R$ 
11.825,60

1-ª Classificada: Lopack Comércio de Embalagens Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 36.064,80
Lote nº 05 - Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 134 Fardo
Saco de Papel Kraft – 0,5 kg, fibra longo, em fardos 

com 500 unidades cada.
Marca/Modelo: NAPPEL

R$ 17,60 R$ 
2.358,40

02 48 Fardo
Saco de Papel Kraft – 05 kg, fibra longo, em fardos 

com 500 unidades cada.
Marca/Modelo: NAPPEL

R$ 54,50 R$ 
2.616,00

03 20 Caixa

Guardanapo de papel – caixa com 3.000 unidades. 
Guardanapo de papel descartável, cor branco, 

medindo aproximadamente 29x30 cm, 100% naturais/
celulósicas, contendo 100 unidades cada pacote, caixa 

com 30 pacotes
Marca/Modelo: LELY

R$ 93,28 R$ 
1.865,60

1-ª Classificada: Rodrigo Tonelotto
Valor Total do Lote: R$ 6.840,00

Processo Administrativo nº 4698/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 040/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de união flexível galvanizada (tipo dresser), 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 29/06/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 100 Peça

União flexível galvanizada (tipo DRESSER), DN: 
3/4”, com vedação por anéis de compressão utilizada 

para unir tubos de diferentes materiais com pontas 
lisas (não roscadas) como PVC, Ferro ou PEAD.

Marca/Modelo: IPC

R$ 51,00 R$ 
5.100,00

02 100 Peça

União flexível galvanizada (tipo DRESSER), DN: 
1”, com vedação por anéis de compressão utilizada 
para unir tubos de diferentes materiais com pontas 
lisas (não roscadas) como PVC, Ferro ou PEAD.

Marca/Modelo: IPC

R$ 60,00 R$ 
6.000,00

03 50 Peça

União flexível galvanizada (tipo DRESSER), DN: 
1.1/2”, com vedação por anéis de compressão 

utilizada para unir tubos de diferentes materiais com 
pontas lisas (não roscadas) como PVC, Ferro ou 

PEAD.
Marca/Modelo: IPC

R$ 89,20 R$ 
4.460,00

04 50 Peça

União flexível galvanizada (tipo DRESSER), DN: 
2”, com vedação por anéis de compressão utilizada 
para unir tubos de diferentes materiais com pontas 
lisas (não roscadas) como PVC, Ferro ou PEAD.

Marca/Modelo: IPC

R$ 133,38 R$ 
6.669,00

1-ª Classificada: Sentinela do Vale Comercial Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 22.229,00

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA - DAE

Processo Administrativo nº 2148/2021 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 055/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de lanches e refrigerantes, destinados aos 
servidores desta Autarquia em serviços emergenciais e eventos, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que não acudiram interessados na licitação, desta forma, o certame restou 
deserto.

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

6970/2016 Edifício Residencial Porto Maggiore Análise de Conta
8509/2019 Eliane Shayeb Análise de Vazamento
566/2020 Monica Mirian Basilio Solicitação de transferência de débitos

688/2020 Ivani Maria Sorratini Isaac Análise de Vazamento

2592/2020 Marcos Cunha Vasconcelos Análise de Vazamento
6365/2020 Rafael Brandão Salmen Análise de Vazamento
7026/2020 Maria de Lourdes Cardoso de Souza Arnas Análise de Vazamento
7031/2020 Mitsushi Matsumoto Análise de Conta
7048/2020 Eudes Gonçalves Análise de Vazamento
7556/2020 Ana Julia Del Torto dos Santos Análise de Vazamento
7600/2020 Wislen Carvalho da Silva Análise de Vazamento
7654/2020 Adélia José Jorge Análise de Vazamento
7682/2020 Thamara de Souza Mello Análise de Vazamento
7688/2020 Saulo Luiz Di Falco Análise de Vazamento
7732/2020 João Cazali Neto Análise de Vazamento
7847/2020 Neide Aparecida Santa Rosa Análise de Vazamento
8998/2020 Renato Pinto dos Santos Solicitação de alteração cadastral
9038/2020 Jair Roberto Barbosa Análise de Vazamento
9266/2020 Angela Maria Costa Análise de Crédito – Restituição
21/2021 Natalye Ferrari Soares Maranho Análise de Vazamento
554/2021 Vladson Dalla Costa Alteração Cadastral
4012/2021 Carlos Henrique Andrade Siqueira Baixa de Pagamento
4154/2021 Lidio Batista Alteração Cadastral/Religação

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

3918/2016 Ana Claudia Alves da Silva Recurso – Auto de infração
4936/2018 Maria Aparecida Castequini Correia Análise de Conta – Recurso

5872/2019 Célia Maria Ribeiro Martins Análise de Crédito – 
Restituição

6843/2019 Rosana Conceição Maia Lopes Análise de Crédito – 
Restituição

7965/2019 Braz Ferreira de Paula Análise de Crédito – 
Restituição

8039/2019 Marcos Cunha Vasconcelos / André Henrique Barbosa 
Breda Análise de Conta

3764/2020 Marcos Roberto Bornio Análise de Crédito – 
Restituição

4159/2020 Amilton Roberto Gonçalves Análise de Crédito – 
Restituição

5583/2020 Wilton Prudenciato Análise de Crédito – 
Restituição

7185/2020 Neusa Maria Pagani Panice Análise de Conta

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
Processo Interessado(s) Assunto

5872/2019 Célia Maria Ribeiro Martins Análise de Crédito – Restituição
6843/2019 Rosana Conceição Maia Lopes Análise de Crédito – Restituição
7965/2019 Braz Ferreira de Paula Análise de Crédito – Restituição
3764/2020 Marcos Roberto Bornio Análise de Crédito – Restituição
4159/2020 Amilton Roberto Gonçalves Análise de Crédito – Restituição
5583/2020 Wilton Prudenciato Análise de Crédito – Restituição

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos imóveis 
abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem no POUPA TEMPO, Posto de 
Atendimento - DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina com a Rua Inconfidência, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO, sob o 
Processo Administrativo e Códigos indicados. O não comparecimento implicará na Inscrição do Débito em 
Dívida Ativa e Execução Fiscal:

Inscrição Processo Ano
3.964.900-44 6627 2018
3.964.900-44 6627 2018
4.422.333-36 1098 2019
3.805.736-74 5690 2019
3.803.262-38 6858 2019
4.761.400-77 566 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:

Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

285/2011 Elsa Carvalho 
Kano

I – Atestado de Óbito do Sr. Mario Kano. II – Cópia do documento 
pessoal do requerente para alteração cadastral. III – Requerimento de 

alteração cadastral preenchido

6970/2016
Edifício 

Residencial Porto 
Maggiore

Comprovantes de pagamento das referências 01/2019 e 02/2019



38 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 01 DE JULHO DE 2.021

2362/2018 Eliana Aparecida 
Souza

1- Comprovante de residência com prestação de serviço (conta de 
energia, TV ou internet entre outros); 2 – Formulário preenchido de 
requerimento de alteração cadastral e religação; 3- Declaração de 

posse do imóvel e responsabilidade pelo serviço; 4 – Nota fiscal do 
hidrômetro novo

6696/2019 Osvaldo Sanches

1-Documento de vínculo com o imóvel (matrícula, escritura, contrato 
de compra e venda entre outros) ou procuração dos proprietários do 

imóvel; 2- Na ausência destes, apresentar comprovante de endereço do 
imóvel sendo cópia de fatura de consumo (conta de energia, telefone 

fixo, TV por assinatura, gás, internet, dentre outros)

8458/2020 Mariza Aparecida 
Errera

I – Declaração solicitando o pedido de restituição (em crédito ou 
em espécie). II – Nota, recibo ou documento bancário comprovando 

o pagamento da referência 02/2021 com vencimento 31/03/2021. 
(Caso o comprovante esteja em nome de terceiro anexar junto cópia 
do documento pessoal e autorização da restituição). III - Documento 
que comprove vínculo com o imóvel, caso proprietário (matricula, 

escritura ou contrato de compra e venda) em caso de locatário/inquilino 
(contrato de locação em vigência autenticado em cartório).

167/2021
Jaqueline 
Murakami 
Kokitsu

Documento que comprove vínculo com o imóvel, caso proprietário 
(matricula, escritura ou contrato de compra e venda) em caso de 

locatário/inquilino (contrato de locação em vigência autenticado em 
cartório).

3531/2021 Rosemeire 
Pereira de Farias

I – Declaração solicitando o pedido de restituição (em credito ou em 
espécie). II – Documento que comprove vínculo com o imóvel, caso 

proprietário (matricula, escritura ou contrato de compra e venda) 
em caso de locatário/inquilino (contrato de locação em vigência 

autenticado em cartório). III – Procuração, autorização, ou documento 
que prove ser representante legal do proprietário e/ou compromissário 

(locatário/usuário do imóvel).

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 025/2021
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE, Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru – EMDURB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade aos dispostos nas Leis 
3.967 de 22/02/1995 e 4309 de 01/06/98 e convênio existente entre o Estado de São Paulo e o Município 
de Bauru,

RESOLVE:
Artigo 1º – Autorizar a inclusão dos policias abaixo relacionados, conforme  Ofícios 4BPMI-084, 249 e 
290/120/21 - Comando da 4ª Cia PM – Bauru. Ofícios  4BPMI- 043, 099 e 115/300/21. Ofício 13 BAEP – 
180/10/21. Ofícios  4BPMI- 119, 11936, 147, 166/400/21
Posto RE/DG NOME
SD PM 150604-8 GUSTAVO SOARES DIAS
SD PM 155800-5 JULIANA ALVES MOREIRA
SD PM 161226-3 FELIPE DELFINO DE AGUIHAR
SD PM 120447-5 JULIANO CESAR PEREIRA DA SILVA
SD PM 150794-0 TIAGO ALCE COELHO
SD PM 162531-4 GABRIEL BULHÕES C. TREVISAN SILVA
CB PM 966212-A LUÍS CLAUDIO ANDREOTTI JUNIOR
CB PM 116412-A FÁBIO WILLIAN PEREIRA DE JESUS
SD PM 149268-3 DIEGO LUIZ DE SOUZA BONO
SD PM 161866-A CAIO AUGUSTINHO DO NASCIMENTO
CB PM 150770-2 LUCAS PAIÃO DE LIMA
CB PM  162484-9 RAFHAEL LOURENÇO CAVALCANTE
CB PM 151765-1 FERNANDO DA SILVA TELES
SD PM 161674-9 RONALD DE LIMA SANTOS
CB PM 150483+5 PEDRO LOPES DA SILVA
CB PM 152257-4 BEATRIZ TELES CAMARGO
CB PM 107712-A CRISTIANO HENRIQUE SANTOS
SD PM 153666-4 ANDRÉ LUIZ CECHINI
SD PM 156608-3 LEONARDO DA SILVA ROCHA
CB PM 157639-9 BÁRBARA RIBEIRO COTA DE OLIVEIRA BABOSA
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registra-se e Cumpra-se
Bauru, 25 de junho de 2021.

LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE
PRESIDENTE DA EMDURB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 3980/2021
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para eventual AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO de Sacos 
plásticos, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital. Data do 
recebimento das propostas: até as 09hs do dia 15/07/2021. Abertura da Sessão: 15/07/2021 às 09hs. O 
edital está disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, informações sobre o edital na Praça João 
Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17h, no 
e-mail: elsaterca@emdurb.com.br, pelo telefone (014) 3233-9044 ou através do site www.bec.sp.gov.br - 
Oferta de Compra nº 820902801002021OC00044, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com 
os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 01 de julho de 2021.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – PROCESSO Nº 1324/2021
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após sessão de licitação realizada pelo sistema 
BEC, Oferta de Compra: 820902801002021OC00022, sendo participantes do certame as empresas: 
RODRIGO TONELOTTO; RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME; T.S. COUTINHO IMPORTAÇÃO 
E EXPOSRTAÇÃO LTDA EPP; MARIA IARENE BUSO DA SILVA; SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP; 
ANA VALÉRIA TONELOTTO; EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS; 
KELEDU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA EPP; KIVER 
COMÉRCIO DE DUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI;
ALIANÇA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA; H. E. JUSSANI; MARIA BERNADETE DE CAMPOS 
01022343882; MENOO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA EPP e PROCOMP PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Após etapa de lances/negociação, análise dos “Documentos de 
Habilitação” e transcorrido o prazo para recurso, sem quaisquer manifestações dos licitantes, a Pregoeira 
resolveu declarar vencedora as empresas: SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP, para os lotes 01, 02, 08, 
10, 11, 13, 16, 18, 19, 24, 27 e 28; RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME, para os lotes 04, 14, 15, 
20, 22 e 25; EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS, para os lotes 09, 
12 e 17; e PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, para o lote 21, restaram 
FRACASSADOS, devido os valores ofertados estarem maior que a média orçada pela Administração, os 
lotes 03, 05, 06, 07 23 e 26. A adjudicação e homologação cabem à autoridade competente.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para Eventual Aquisição de 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, conforme descrito no Anexo I do edital, sendo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Lotes Qtd. Un. Descrição Marca Vr. 
Unit. Vr. Total

01 40 Unid. Prancheta em madeira tamanho A4, com garra 
de metal Waleu R$ 

3,97 R$ 158,80

02

100 Cx.

Grampo 26x6, em arame de aço galvanizado 
extra, com tratamento antiferruginoso, em 
caixa com 5000 unidades, que grampeie 
em média 30 folhas (75g/m²). Constar na 

embalagem: marca, código de barras, prazo 
de validade, armazenamento e dados de 

identificação do fabricante.

Typ R$ 
3,63 R$ 363,00

02 Cx.

Grampo para grampeador 23mm x 
13mm,fabricado com arame galvanizado 
de alta resistência e camada controlada de 

adesivo, dimensão 115x40x25mm, capacidade 
para grampear no mínimo 100 folhas, em 
caixas com 5000 unidades, com marca do 

fabricante.

Typ R$ 
15,56 R$ 31,12

Valor Total do Lote R$ 394,12

03 30 Unid. Extrator de grampos metal cromado, tipo 
espátula, com tratamento antiferruginoso. FRACASSADO

04

80 Unid.
Fita para impressora matricial 48 colunas 
MECAF IM 113. medindo 9mm X 8m cor 

roxo (Estacionamento).

Master-
print

R$ 
7,60 R$ 608,00

07 Unid. Fita impressora lx 300/ lx 810. Master-
print

R$ 
9,95 R$ 69,65

40 Unid. Fita para impressora ERC 03 nylon preto. Master-
print

R$ 
7,50 R$ 300,00

Valor Total do Lote R$ 977,65

05 50 Unid. Borracha Branca tipo escolar para lápis, macia, 
tamanho 32mm x 22mm x 7 mm. FRACASSADO

06 120 Unid. Lápis preto nº 02, possuindo grafite com maior 
resistência, atóxico, medindo 17 cm. FRACASSADO

07 35 Unid.
Régua plástica, transparente, medindo 30 

cm, com escala milimétrica, com marca do 
fabricante e largura mínima de 25mm.

FRACASSADO

08 80 Unid.

Corretivo líquido a base de água, frasco de 18 
ml, embalagem plástica, rígido, com tampa 

rosqueada, resinas plastificantes e pigmentos, 
inodoro, atóxico, com marca do fabricante e 

prazo de validade superior a 06 meses da data 
da entrega.

Zastraz 1,31 104,80

09

80 Unid.

Cola branca líquida, em frasco de 90 gramas, 
para papel, lavável, não tóxica, com bico 

lacrado, tampa giratória totalmente removível, 
marca do fabricante, com selo do INMETRO 

na embalagem do produto e validade não 
inferior à 12 meses da data da entrega.

Turma da 
Cola

R$ 
1,31 R$ 104,80

80 Unid.

Cola em bastão, com no mínimo 8g, a base de 
água, não tóxica, lavável, com glicerina, com 
selo do INMETRO na embalagem do produto 
e prazo de validade não inferior à 12 meses da 

data da entrega.

BRW R$ 
0,81 R$ 64,80

Valor Total do Lote R$ 169,60

10 180 Cx. Elástico em látex embalagens de 100 gramas, 
n° 18 super amarelo, com marca do fabricante. Premier R$ 

1,77 R$ 318,60

11 60 Unid.

Estilete plástico, lâmina de metal estreita, com 
largura de 9mm, resistente a corte de papelão, 
revestido com proteção plástica e dosador do 
tamanho da lâmina, com marca do fabricante.

Lyke R$ 
0,91 R$ 54,60
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12 330 Unid.

Caneta marca texto, em cores sortidas, tintas 
fluorescentes brilhantes, com ponta chanfrada, 

medindo 10 mm de diâmetro x 135 mm de 
comprimento, com marca do fabricante.

BRW R$ 
0,96 R$ 316,80

13 25 Unid.

Pincel atômico marcador permanente, com 
ponta média, tinta à base de álcool, nas cores 

azul e preta, para marcações em caixas de 
papelão, plásticos e outras superfícies, com 

marca do fabricante.

Lyke R$ 
1,42 R$ 35,50

14

220 Rolo

Fita adesiva transparente, tamanho 12mm x 
30m padronizado (um centímetro de largura 
aproximadamente), à ser utilizado para colar 
folhas as outras ou em objetos baseados em 

papel, como o papelão.

Adelbras R$ 
0,97 R$ 213,14

60 Rolo
Fita adesiva PVC (transparente) para embalar 
caixas de papelão e afins, medindo 45 mmx 50 

m,com marca do fabricante.
Fitar R$ 

3,01 R$ 180,60

600 Rolo

Fita crepe - cor branca, medindo 19 mm x 50 
metros,com marca do fabricante e composição 

de prolipropileno e resinas sintéticas, com 
prazo de validade de no mínimo um ano da 

data da entrega

Adelbras R$ 
2,73

R$ 
1.638,00

Valor Total do Lote R$ 2.032,00

15

1.000 Unid.

Envelope saco 240 mm x 340 mm.  de 
papelaria, produzido em papel kraft natural de 
primeira qualidade, com gramatura de 80 g/
m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 

impressão em seu corpo, na cor parda.

Scrity 0,16 160,00

1.000 Unid.

Envelope saco 180 mm x 250 mm.  de 
papelaria, produzido em papel kraft natural de 
primeira qualidade, com gramatura de 80 g/
m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 

impressão em seu corpo, na cor parda.

Scrity 0,12 120,00

Valor Total do Lote R$ 280,00

16

10 Unid.
Caderno de capa dura brochura, 96 folhas, 
formato 140 x 200 mm, selo do inmetro e 

marca do fabricante.
RNV R$ 

3,70 R$ 37,00

130 Unid.

Caderno de protocolo, com 100 folhas, capa 
dura numerado, com marca do fabricante, 

possuído os dados necessários para envio de 
documentos,como destinatário, discriminação, 

data do envio, data do recebimento, campo 
de assinatura, e possuindo espaço de 

preenchimento de no mínimo 3 linhas.

Página 
Brasil

R$ 
7,61 R$ 989,30

40 Unid

Livro ata 200 folhas, 64 gr/m², sem 
margem,numerado,em capa dura , na cor preta, 

medindo no mínimo 205 x 305 mm, com 
marca do fabricante.

Página 
Brasil

R$ 
12,84 R$ 513,60

Valor Total do Lote R$ 1.539,90

17 800
Pct.  
10 
Un.

Grampo encadernador de plástico (macho e 
fêmea), em pacotes com 10 unidades. Fixpaper R$ 

1,32
R$ 

1.056,00

18 07 Frasco Tinta para carimbo azul 42ml, à base de água, 
para todos os tipos de almofada. Tinkol R$ 

9,28 R$ 64,96

19 20 Cx. Colchete para prender papel nº M-15. Bacchi R$ 
14,74 R$ 294,80

20 15 Unid.

Molhador de dedos (pasta de dedos), atóxico, 
embalagem 12g, com marca do fabricante e 

responsável técnico, com selo do INMETRO, 
especialmente desenvolvido para o manuseio 

de papéis e afins.

Waleu R$ 
1,53 R$ 22,95

21 3.000 Resma

Papel sulfite A4, gramatura 75 g/m², medindo 
210 mm x 297 mm, alvura mínima de 90%, 

conforme norma ISO para papel branco (ISO 
9001/14001), capacidade mínima de 87%, 
umidade entre 3,5% (+/- 1,0), PH Alcalino 
na cor branca, embalagem com 500folhas, 

com certificação FSC ou CERFLOR, 
regulamentado pelas Normas Técnicas da 

ABNT. Acondicionados em caixa de Papelão 
devidamente lacrada contendo 10 (dez), ou 5 

(cinco) resmas.

Chamex 
Solution

R$ 
15,00

R$ 
4.500,00

22

100 Cx. Clips galvanizado nº 2/0, com tratamento 
antiferruginoso embalagem de 500g. Top R$ 

8,40 R$ 840,00

05 Cx.
Clips galvanizado 500G N° 8/0 em caixas 
contendo 180 unidades e com marca do 

fabricante.
Top R$ 

8,40 R$ 42,50

Valor Total do Lote R$ 882,50

23 35 Unid.

Grampeador de mesa, 26x6, que grampeie 
no mínimo 20 folhas (75g/m²), estrutura 

interna metálica, base plástica de 20cm de 
comprimento, com marca do fabricante.

FRACASSADO

24 40 Unid.

Perfurador para papel com dois furos que 
perfure no mínimo 20 folhas de papel sulfite 
75 gr/m², com base plástica protetora 11cm x 

11cm, sistema de esvaziar confetes, possuindo 
marginador e marca do fabricante.

Lyke 15,37 614,80

25

800 Unid.

Caneta esferográfica cilíndrica, na cor azul, 
possuindo esfera de tungstênio de 1,0mm, 

tampa de plástico ventilada, corpo hexagonal 
com respiro lateral, transparente, marca em 

alto relevo, tinta e componentes atóxicos, com 
capacidade de escrita mínima de 2.000m.

Bic 0,49 392,00

250 Unid.

Caneta esferográfica cilíndrica, na cor preta, 
possuindo esfera de tungstênio de 1,0mm, 

tampa de plástico ventilada, corpo hexagonal 
com respiro lateral, transparente, marca em 

alto relevo, tinta e componentes atóxicos, com 
capacidade de escrita mínima de 2.000m.

Bic 0,46 115,00

250 Unid.

Caneta esferográfica cilíndrica, na cor 
vermelha, possuindo esfera de tungstênio de 
1,0mm, tampa de plástico ventilada, corpo 
hexagonal com respiro lateral, transparente, 
marca em alto relevo, tinta e componentes 

atóxicos, com capacidade de escrita mínima 
de 2.000m.

Bic 0,46 115,00

Valor Total do Lote R$ 622,00

26 1.000 Unid.

Caixa para arquivo morto, em papelão pardo, 
medindo, comprimento 36 cm x altura 25 cm x 
lombada 14 cm. Constar impresso em 3 partes 

do corpo do produto: campo para inclusão 
do ano, setor, departamento, ref., Período, 

numeração, conservação.

FRACASSADO

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

27

10 Rolo Bobina para ploter - papel 1070mm x 50m, 75 
gramas. Maxpader 72,00 R$ 720,00

750 Unid. Bobina para PDV 89mm x 22m 02 vias. Regispel 6,39 R$ 
4.792,50

300 Unid. Bobina para PDV ECF 76mm  02 vias. Regispel 4,90 R$1.470,00

15 Unid.
Bobina para maquina plastificadora 

medindo 23,0 cm de largura x 60,0 mts. de 
comprimento.

Regispel 85,00 R$ 
1.275,00

40 Unid. Bobina acetinada dupla face 57x30. Regispel 1,20 R$ 48,00

840 Unid. Bobina térmica 79mm X 40m  1 via. Regispel R$ 
4,00

R$ 
3.360,00

120 Unid.

Bobina para relógio de pontos biométrico em 
Papel termosensivel 57mm X 300m com marca 
d’água (opcional )cuja durabilidade dos dados 

seja de 5 anos.

Regispel R$ 
19,00

R$ 
2.280,00

Valor Total do Lote R$ 13.945,50

28

50 Unid.

Pasta A-Z estreita - medindo 350 mmx280 
mm, lombada de 40 mm, com garra de 

alavanca niquelada, com cantoneira cromada e 
visor luxo.

DAC R$ 
12,00 R$ 600,00

60 Unid.

Pasta A-Z larga - medindo 350 mmx280 mm, 
lombada de 80 mm, com garra de alavanca 
niquelada, com cantoneira cromada e visor 

luxo.

DAC R$ 
9,11 R$ 546,60

800 Unid.

Pasta suspensa em cartão kraft super (265 
a 300g/m2), abas coladas internamente 

para melhor acabamento do produto. Com 
arame e ponteira, visor, etiqueta e grampo 

plástico,medida: 361 x 0 x 240 embalada em 
caixas com 50 unidades.

ICL R$ 
2,74

R$ 
2.192,00

30 Unid. Pasta com aba elástica - de cartolina com 
elástico medindo 35x24 cm (fechada). ICL R$ 

2,80 R$ 84,00

40 Unid.
Pasta polionda estreita cuja medida da coluna 

principal é de no mínimo 20 mm,e fechamento 
por meio de elásticos laterais, montável.

Alaplast R$ 
5,50 R$ 220,00

40 Unid.
Pasta polionda larga cuja medida da coluna 

principal é de no mínimo 50 mm,e fechamento 
por meio de elásticos laterais, montável.

Alaplast R$ 
5,90 R$ 236,00

05 Unid. Pasta catálogo com 100 plásticos para papel 
tamanho A4. ACP R$ 

20,00 R$ 100,00

Valor Total do Lote R$ 3.978,60
Valor Total de Todos os Lotes R$ 72.864,48

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão de Nota Fiscal.
Bauru, 1º de julho de 2021.
Comissão de Licitação.
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NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 – PROCESSO Nº 2037/2021
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após sessão de licitação realizada pelo sistema 
BEC, Oferta de Compra: 820902801002021OC00025, sendo participantes do certame as empresas: 
SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP e BRUNO LUIS RASBOLD E CIA LTDA ME. Após etapa 
de lances/negociação, análise dos “Documentos de Habilitação” e transcorrido o prazo para recurso, sem 
quaisquer manifestações dos licitantes, a Pregoeira resolveu declarar vencedora a empresa SELTOM 
COMERCIO DE GAS LTDA EPP para o único item. A adjudicação e homologação cabem à autoridade 
competente.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de gás 
doméstico, conforme descrito no Anexo I do edital, sendo:

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT.

VR. 
TOTAL

01 125 UN.
GÁS DOMÉSTICO 

(BOTIJÃO 13 KG), COM 
ENTREGA DO MESMO

supergasbras R$ 85,13 R$ 
10.641,25

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão de Nota Fiscal.
Bauru, 01 de julho de 2021.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021.
Processo nº 814/2021 – Pregão Eletrônico - RP nº 013/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: ISMAEL TEIXEIRA DE GODOI. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual PRESTAÇÃO 
de SERVIÇOS DE BORRACHARIA, conforme especificação abaixo descrita:

CAMINHÕES E VEÍCULOS AGRÍCOLAS
LOTE 1 - CÓDIGO BEC 126764

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO
PRAZO 
PARA 

EXECUÇÃO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 600 M.O.

Serviço de Socorro para viaturas da 
empresa (CAMINHÕES), inclusa a 

retirada de pneus, colocação de estepe 
ou colocação de pneu consertado. 

CÓD. 2.90.001.0008.

02 horas R$ 42,00 R$ 
25.200,00

02 400 M.O.

Consertos e Reparos para viaturas 
da empresa (CAMINHÕES), incluso 

retirada e colocação de pneus, 
colocação de manchão, conserto de 

furos em pneu e câmaras de ar. CÓD. 
2.90.001.0011.

02 horas R$ 40,00 R$ 
16.000,00

03 100 M.O.
Balanceamento para rodas de 

CAMINHÕES. CÓD. 2.90.001.0014. 
Deverá ser agendado.

Deverá ser 
agendado R$ 33,00 R$ 

3.300,00

04 150 M.O.

Troca de bicos para viaturas da 
empresa (CAMINHÕES), incluso 

retirada e colocação de pneus, troca 
de bico da roda em pneus com e sem 
câmaras e ainda incluso troca de bico 

da roda do lado de dentro. CÓD. 
2.90.001.0016.

02 horas R$ 41,00 R$ 
6.150,00

05 1.000 M.O.

Montagem/Desmontagem para 
viaturas da empresa (CAMINHÕES), 

incluso rodízio de pneus. CÓD. 
2.90.001.0020.

04  horas R$ 33,84 R$ 
33.840,00

06 60 M.O.
Alinhamento completo para viaturas 
da empresa (CAMINHÕES). CÓD. 

2.90.001.0024.

Deverá ser 
agendado R$ 60,00 R$ 

3.600,00

07 200 M.O.
Vulcanização de pneus 

(CAMINHÕES), incluso colocação de 
manchão. CÓD. 2.08.581.0150.

Deverá ser 
agendado R$ 132,00 R$ 

26.400,00

08 150 M.O.

Serviço de Socorro para viaturas da 
empresa (VEÍCULOS AGRÍCOLAS), 
inclusa a retirada de pneus, colocação 

de estepe ou colocação de pneu 
consertado. CÓD. 2.90.001.0009.

02 horas R$ 84,00 R$ 
12.600,00

09 150 M.O.

Consertos e Reparos para viaturas da 
empresa (VEÍCULOS AGRÍCOLAS), 
incluso retirada e colocação de pneus, 

colocação de manchão, conserto de 
furos em pneu e câmaras de ar. CÓD. 

2.90.001.0012.

02 horas R$ 92,00 R$ 
13.800,00

10 30 M.O.

Troca de bicos para viaturas da 
empresa (VEÍCULOS AGRÍCOLAS), 
incluso retirada e colocação de pneus, 
troca de bico da roda em pneus com e 
sem câmaras. CÓD. 2.90.001.0017.

02 horas R$ 122,00 R$ 
3.660,00

11 80 M.O.

Montagem/Desmontagem para 
viaturas da empresa (VEÍCULOS 
AGRÍCOLAS), incluso rodízio de 

pneus. CÓD. 2.90.001.0019.

4 horas R$ 75,00 R$ 
6.000,00

12 50 M.O.
Vulcanização de pneus (VEÍCULOS 
AGRÍCOLAS), incluso colocação de 

manchão. CÓD. 2.08.581.0159.

Deverá ser 
agendado R$ 177,00 R$ 

8.850,00

VALOR TOTAL R$ 159.400,00 (Cento e cinquenta e nove mil e quatrocentos 
reais)

VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS), MOTOCICLETAS E CARRIOLAS
LOTE 02 -  CÓDIGO BEC 214205

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO
PRAZO 
PARA 

EXECUÇÃO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

13 100 M.O.

Consertos e Reparos para viaturas 
da empresa (VEÍCULOS LEVES), 

incluso retirada e colocação de pneus, 
colocação de manchão, conserto de 

furos em pneu e câmaras de ar. CÓD. 
2.90.001.0010.

02 horas R$ 24,70 R$ 
2.470,00

14 100 M.O.
Balanceamento para rodas de 
VEÍCULOS LEVES. CÓD. 

2.90.001.0013.

Deverá ser 
agendado R$ 15,50 R$ 

1.550,00

15 50 M.O.

Troca de bicos para viaturas da 
empresa (VEÍCULOS LEVES), 

incluso retirada e colocação de pneus, 
troca de bico da roda em pneus com e 
sem câmaras. CÓD. 2.90.001.0015.

02 horas R$ 16,40 R$ 820,00

16 120 M.O.

Montagem/Desmontagem para 
viaturas da empresa (VEÍCULOS 
LEVES), incluso rodízio de pneus. 

CÓD. 2.90.001.0018.

04 horas R$ 16,60 R$ 
1.992,00

17 30 M.O.
Cambagem lado direito para viaturas 
da empresa (VEÍCULOS LEVES). 

CÓD. 2.90.001.0021.

Deverá ser 
agendado R$ 64,60 R$ 

1.938,00

18 30 M.O.
Cambagem lado esquerdo para 

viaturas da empresa (VEÍCULOS 
LEVES). CÓD. 2.90.001.0022.

Deverá ser 
agendado R$ 64,60 R$ 

1.938,00

19 40 M.O.
Alinhamento completo para viaturas 
da empresa (VEÍCULOS LEVES). 

CÓD. 2.90.001.0023.

Deverá ser 
agendado R$ 44,90 R$ 

1.796,00

20 50 M.O.

Serviço de Socorro para viaturas 
da empresa (VEÍCULOS LEVES), 

inclusa a retirada de pneus, colocação 
de estepe ou colocação de pneu 

consertado. CÓD. 2.90.001.0031.

02 horas R$ 45,00 R$ 
2.250,00

21 40 M.O.

Serviço de Socorro para viaturas da 
empresa (MOTOCICLETAS), inclusa 
a retirada de pneu e colocação de pneu 

consertado. CÓD. 2.90.001.0026.

02 horas R$ 43,00 R$ 
1.720,00

22 60 M.O.

Consertos e Reparos para viaturas 
da empresa (MOTOCICLETAS), 

incluso retirada e colocação de pneus, 
colocação de manchão, conserto de 

furos em pneu e câmaras de ar. CÓD. 
2.90.001.0027.

02 horas R$ 23,70 R$ 
1.422,00

23 20 M.O.

Troca de bicos para viaturas da 
empresa (MOTOCICLETAS), incluso 
retirada e colocação de pneus, troca 
de bico da roda em pneus com e sem 

câmaras. CÓD. 2.90.001.0028.

02 horas R$ 22,90 R$ 458,00

24 60 M.O.

Montagem/Desmontagem de pneus 
com câmaras de ar para viaturas da 

empresa (MOTOCICLETAS). CÓD. 
2.90.001.0029.

04 horas R$ 18,70 R$ 
1.122,00

25 120 M.O.

Consertos e Reparos em pneus de 
CARRIOLA, incluso retirada e 
colocação de pneus, conserto de 

furos em pneu e câmaras de ar. CÓD. 
2.90.001.0025.

Deverá ser 
agendado R$ 17,70 R$ 

2.124,00

VALOR TOTAL R$ 21.600,00 (Vinte um mil e seiscentos reais)
VALOR TOTAL GERAL (LOTES 01 

e 02) R$ 181.000,00 (Cento e oitenta e um mil reais)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 10º (Décimo) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, mediante a 
emissão da nota fiscal.
Assinatura: 22/06/2021
Bauru, 01 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PROCESSO Nº 3285/2021
Contratante: EMDURB – Contratada: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade a contratação de empresa especializada para a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de gateway de pagamentos para aplicações mobile nas plataformas Android 
e IOS, conforme especificação abaixo descrita:
Estimativa de preços e quantidades:
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Descrição Tipo
Qtde. / Valor 

Estimada
( mês)

Preço Unit. ou 
% Máxima

Valor 
Total

( mês )

Valor Total
( ano )

Transação por 
Gateway

Financeiro

Valor fixo por 
operação

10.000 
operações R$ 0,27 R$ 

2.700,00
R$ 

32.400,00

Transação 
modalidade Crédito

% fixa sobre valor 
de operação R$ 100.000,00 2,20% R$ 

2.200,00
R$ 

26.400,00
Vigência: 12 (doze) meses a partir da expedição da Ordem de Serviço.
Condições de Pagamento: Caberá à CONTRATADA a administração e repasse à EMDURB dos valores 
líquidos devidos, correspondentes às transações efetivadas e devidamente autorizadas, já deduzidos 
dos percentuais de taxas negociados, nos termos estabelecidos neste edital. A CONTRATADA deverá 
repassar os valores a EMDURB conforme cada negociação realizada, devendo o repasse por transações 
de recebimento por crédito ocorrer até 30 (trinta) dias após a data da transação descontando as taxas 
negociadas, respeitando, em cada caso as regras das bandeiras, e expediente bancário
Assinado em: 25/06/2021
Bauru, 01 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 063877
Processo nº 04729/21  -  Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Objeto: 12 lt 3,6 esmalte sintético amarelo ouro, 24 lt 3,6 esmalte sintético anti corrosivo, 12 lt 3,6 esmalte 
sintético branco, 8 lt esmalte sintético preto fosco, 12 lt esmalte sintético vermelho, 08 lt 5 L solvente p/ 
esmalte sintético
Valor Total: R$  7.376,00
Condições de Pagamento: 28/56 dias
Assinatura: 23/06/2021
Bauru, 01 de julho de 2021.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

Horários e local de expediente
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

Segunda à Sexta das 8h às 14h.

Todos os Atendimentos deverão ser Agendados por telefone:

- Impressão de Holerite e Folha de Pagamento:
3009-5522

- Atendimento para Aposentadoria e Pensão:
3009-5508

- Atendimento Serviço Social Recadastramento
3009-5501 e 3009-5502

- Perícia Médica
3009-5506

- Alteração/ Inclusão de Segurados e Dependentes
3009-5511

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS

Presidência
-donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
-luizmacedo@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.!!!

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.

PORTARIA Nº 208/2021
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 09 de maio de 2021, a(o) Sr.(a) Luiz Carlos 
Nicoletti, portador(a) do RG nº. 12.XXX.XXX SSP/SP e CPF/MF nº. 004.XXX.XXX-29, em decorrência 
do óbito do(a) Sr(a). Cleusa Aparecida Biscalchin Nicoletti, portador(a) do RG nº 18.XXX.XXX-7 CPF/
MF nº. 082.XXX.XXX-78 PIS/PASEP nº. 17002999913, no cargo de Servente de Escola, matrícula 
funcional nº. 5.330, servidor(a) servidor Inativo da Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no 
procedimento administrativo nº. 1299/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º 
inciso I da Constituição Federal c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006 e § 08 
do artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 30 de junho de 2021.

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Atos da Presidência
PORTARIA RH-133/2021 – EXONERANDO – a pedido - o Sr. LUIZ MARCOS FERREIRA JUNIOR 
do cargo em comissão de ASSISTENTE PARLAMENTAR do Gabinete da Vereadora Estela A Almagro, 
a partir de 29/06/2021.

Atos da Mesa Diretora
PORTARIA RH-132/2021 - DESIGNANDO o(a) Senhor(a) WALTER MATHEUS PAGANI BRITTO 
como substituto do cargo em comissão de CHEFE DE SERVIÇO DE ATIVIDADES AUXILIARES 
durante os impedimentos legais do titular, a partir de 28/06/2021.

LEI Nº 7464
De 28 de junho de 2021

Estabelece a obrigatoriedade de divulgação, pela 
Prefeitura e pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, diariamente, do nível da lagoa de 
captação do Rio Batalha e de informar a população 
com antecedência sobre eventuais problemas de 
abastecimento.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 6º e 
7º do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º -  Ficam obrigados o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e a Prefeitura Municipal 
a divulgarem a informação do nível da lagoa de captação do Rio Batalha, em 
comparação com o nível ideal.

Parágrafo único. As informações deverão estar disponíveis, diariamente, nos sites da Prefeitura 
Municipal e do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, e outros canais de 
comunicação em que houver viabilidade, como redes sociais digitais, de forma clara 
e objetiva, para fácil entendimento dos munícipes.

Art. 2º -  É obrigatória, pela Prefeitura Municipal e pelo Departamento de Água e Esgoto, a 
comunicação prévia, com 48h de antecedência, sobre eventual falta no abastecimento, 
seja por manutenção ou escassez da captação, exceto quando o rompimento de 
abastecimento se der por caso fortuito ou de força maior, impossibilitando a 
comunicação prévia.

Parágrafo único. As informações deverão estar disponíveis, diariamente, nos sites da Prefeitura 
Municipal e do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, e outros canais de 
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comunicação em que houver viabilidade, como redes sociais digitais, de forma clara 
e objetiva, para fácil entendimento dos munícipes.

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

Bauru, 28 de junho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1992
De 29 de junho de 2021

Dá denominação de Rua PROFESSOR WILSON 
MONTEIRO BONATO a vias públicas da cidade.

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

Art. 1º - Ficam denominadas Rua PROFESSOR WILSON MONTEIRO BONATO as 
vias públicas identificadas como Rua Um e Área I (Matrícula 130.663 – 1º ORI) 
do loteamento denominado Jardim Estoril 4, tendo início na Rua Alfredo Fontão e 
término na Rua José Fernandes, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 29 de junho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário 2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

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

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1993
De 29 de junho de 2021

Dá denominação de Rua BENJAMIN MIGUEL 
GRECCO a um prolongamento de via pública da 
cidade.

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

Art. 1º - Fica denominado Rua BENJAMIN MIGUEL GRECCO o trecho de prolongamento 
de via, conhecido como Rua 05, que tem início no quarteirão 05 da mesma via, 
no loteamento Vila Industrial, e término na Rua 07, localizada no loteamento 
denominado Comviva Bauru 1, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 29 de junho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário 2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

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

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1994
De 29 de junho de 2021

Dá denominação de Alameda GENERAL LIMA DE 
FIGUEIREDO a um prolongamento de via pública 
da cidade.

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

Art. 1º - Fica denominado Alameda GENERAL LIMA DE FIGUEIREDO o trecho de 
prolongamento de via, sem denominação oficial, conhecido como Rua 06, que tem 
início entre os quarteirões 01 e 02 da Alameda Três Lagoas, no loteamento Conjunto 
Habitacional Eurico Gaspar Dutra, e término na Rua 07, localizada no loteamento 
denominado Comviva Bauru 1, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 29 de junho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário 2º Secretário

Projeto de iniciativa da 
MESA DA CÂMARA

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

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1995
De 29 de junho de 2021

Dá denominação de Rua CÍCERO DA SILVA a 
duas vias públicas da cidade e revoga o Decreto 
Legislativo nº 347, de 07 de outubro de 1996.

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

Art. 1º - Ficam denominadas Rua CÍCERO DA SILVA as vias públicas sem denominação 
oficial, conhecidas como Rua 09, no loteamento Comviva Bauru 1, e Rua XXX, no 
loteamento Parque Val de Palmas, que tendo início na Rua 03 termina na Alameda 
Irene Valério Conversan, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Fica revogado o Decreto Legislativo nº 347, de 07 de outubro de 1996.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 29 de junho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário 2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

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

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DOS PROJETOS DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL QUE DERAM 

ENTRADA NA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 28 DE JUNHO DE 2021

Proc. nº  Assunto

150/2021 Projeto de Lei nº 39/21, que altera a Lei nº 7.421, de 22 de dezembro de 2.020, e 
autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Exercício de 2.021 (aquisição 
de guindaste - iluminação pública)

151/2021 Projeto de Lei nº 40/21, que altera a redação do art. 1º da Lei nº 4.935, de 12 de 
dezembro de 2.002. (fixa o valor da requisição de pequeno valor)
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152/2021 Projeto de Lei nº 41/21, que acrescenta o Inciso XI e dá nova redação ao parágrafo 
único do art. 2º da Lei nº 4.482, de 14 de dezembro de 1.999, que dispõe sobre a 
criação do Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico Municipal 
(alimentação dos animais)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua GENERAL ALFREDO 
M. D’ANGROGNE a um prolongamento de 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 GENERAL ALFREDO M. D’ANGROGNE o trecho de 
prolongamento de via, sem denominação oficial, conhecido como Rua 12 Trecho 1 
e Trecho 2, que tem início no quarteirão 06 da mesma via no loteamento Conjunto 
Habitacional Eurico Gaspar Dutra e término na Rua 05, localizada no loteamento 
denominado Comviva Bauru 1, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 28 de junho de 2021

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CÁSSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário 2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa atender solicitação feita pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, por meio do Ofício GP 1003/21, para denominação de um prolongamento 
da Rua GENERAL ALFREDO M. D’ANGROGNE.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação do presente Projeto.

Bauru, 28 de junho de 2021

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CÁSSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário 2º Secretário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua JOSÉ DE CASTRO a vias 
públicas 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 JOSÉ DE CASTRO as vias públicas sem denominação 
oficial, conhecidas como Rua 10 do loteamento Comviva Bauru 1, e Rua XXVII do 
loteamento Parque Val de Palmas, que tendo início na Rua 03, termina na Alameda 
Irene Valério Conversan, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto retifica o Decreto Municipal nº 1557 de 21 de outubro de 2014.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 28 de junho de 2021

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CÁSSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário 2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa atender solicitação feita pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, por meio do Ofício GP 1003/21, para denominação de vias públicas da 
cidade e retificação de Decreto Municipal nº 1557, de outubro de 2021.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação do presente Projeto.

Bauru, 28 de junho de 2021

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CÁSSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário 2º Secretário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua APARECIDA GOMES 
BELINI 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 APARECIDA GOMES BELINI a via pública sem denominação 
oficial, conhecida como Rua Projetada 12, que tem início na Avenida Projetada 02 
e término em terrenos não loteados, no loteamento denominado Vargem Limpa II, 
nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 28 de junho de 2021

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Aparecida Gomes Belini, nascida em 18 de agosto de 1928, em Lucianópolis, estado 
de São Paulo, perdeu seus pais com apenas 1 ano de vida, cresceu neste mesmo município sendo criada 
pelos irmãos mais velhos.

Conheceu Rodolfo Belini, seu grande amor e companheiro de vida, vindo a se casar 
em 11 de junho de 1949.

Constitui sua família no Evangelho, ensinando o amor de Jesus a seu filho Alvimar 
Bellini, que é Pastor em Niterói (RJ), suas filhas Maria de Lourdes Bellini Soares Correa e Angela Maria 
Bellini Ariede, seus netos Rodolfo Soares Correa, Tadeu Soares Correa, Jonatas Bellini Ariede, Rebeca 
Ariede, Esdras Siqueira Bellini e Raquel Bellini Ariede, seus bisnetos Matheus Monge Soares Correa, 
Heloisa Monge Soares Correa, Helena Bastazini Correia, Sara Lopes Correia e sua tataranetos Pedro 
Henrique Soares Spirit e Laura  Correia Ballarin.

Em meados dos anos 1980, mudaram-se para a “Comunidade Terapêutica- Esquadrão 
da Vida” em Bauru, para trabalhar na recuperação de usuários de drogas. No ano de 1981 passaram a 
trabalhar na Igreja Cristã Renovada, onde ficaram servindo ao Senhor até o final de sua vida.

Aparecida foi uma serva fiel à Deus, amada e respeitada, cuidou de muitos, doou 
seu tempo e amor aos que precisavam e sempre colocou a necessidades dos outros acima da sua própria.

Faleceu em 19 de março de 2018, nos deixando com um legado de fé, perseverança 
e amor pelo próximo e acima de tudo, pelo Senhor.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.

Bauru, 28 de junho de 2021

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de RODOLFO BELINI 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 RODOLFO BELINI a via pública sem denominação oficial, 
conhecida como Rua Projetada 20, que tem início na Rua Projetada 14 e término 
na Rua Projetada 15, no loteamento denominado Vargem Limpa II, nesta cidade de 
Bauru.

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

Bauru, 28 de junho de 2021

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Rodolfo Bellini, nascido em 01 de março de 1929, em Ubirajara (SP), cresceu no 
patrimônio denominado Ribeirão Bonito, trabalhando como agricultor no sítio de seus avós. Casado com 
Aparecida Gomes Bellini, teve três filhos (um homem e duas mulheres). 

Aos 46 anos, foi morar no Sítio Congonhas, em Duartina (SP), iniciando sua vida 
evangélica ao se converter em 1977. Permaneceu no local como ovelha até 1978 e foi trabalhar na casa de 
recuperação Esquadrão da Vida, lá ficando por três anos. 

Em 1981, mudou-se para Bauru e por 15 anos trabalhou como zelador da Igreja 
Cristã Renovada. Em 1985, foi instituído Pastor, passando pelo diaconato e presbitério, permanecendo 
como Pastor até o final de sua vida na Igreja Cristã Renovada. 

Pela direção de Deus, seu ministério foi de evangelismo, aconselhamento e visitas 
em hospitais (estão catalogadas em sua agenda mais de 60 visitas mensais).

Aos 67 anos, ganhou um Fusca 1962, tirou carteira de habilitação e assim conseguiu 
servir mais a Deus, o que fez até o final de sua vida. 

Pastor Rodolfo Belini constitui sua família no Evangelho, ensinando o amor de Jesus 
a seu filho Alvimar Bellini, que é Pastor em Niterói (RJ), suas filhas Maria de Lourdes Bellini Soares 
Correa e Angela Maria Bellini Ariede, seus netos Rodolfo Soares Correa, Tadeu Soares Correa, Jonatas 
Bellini Ariede, Rebeca Ariede, Esdras Siqueira Bellini e Raquel Bellini Ariede, seus bisnetos Matheus 
Monge Soares Correa, Heloisa Monge Soares Correa, Helena Bastazini Correia, Sara Lopes Correia e sua 
tataranetos Pedro Henrique Soares Spirit e Laura Correia Ballarin.
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Faleceu em 27 de abril de 2018, nos deixando com um legado de fé, perseverança e 
amor pelo próximo e acima de tudo, pelo Senhor.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.

Bauru, 28 de junho de 2021

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República JAIR 
MESSIAS BOLSONARO.

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 Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO.

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, 28 de junho de 2021.

LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O homenageado Jair Messias Bolsonaro é o 38º presidente da República Federativa 
do Brasil, tendo sido eleito no ano de 2018 com 57,8 milhões de votos de brasileiros que encontraram em 
suas propostas, um caminho mais próspero e humano para a população.

Após um período de conturbada desestabilização democrática, com o Brasil envolto 
em um esquema de corrupção jamais visto na história, a população foi às ruas pedindo mudanças.

Sob as diretrizes da defesa da família, de Deus, da pátria e da liberdade, Jair Messias 
Bolsonaro chega à segunda metade do seu primeiro mandato sem qualquer escândalo de corrupção, 
diferente dos anos que antecederam sua eleição, quando os casos envolvendo desvios de dinheiro públicos 
eram diários, manchando a história do país.

Mesmo diante as dificuldades impostas pela pandemia, o PIB – Produto Interno 
Bruto brasileiro cresceu 1,2% entre janeiro e março, acima do esperado pelo mercado, tendo o setor 
agrícola como um dos principais responsáveis pelo resultado, com um crescimento de 5,7% com relação 
ao trimestre anterior de 4,6% nos investimentos, além da concessão de auxílios que ajudaram a fechar o 
ano de 2020 com uma queda de 4,1% no PIB, metade da redução vista nos países da América do Sul. A 
estimativa de mercado para o PIB brasileiro deste ano supera os 4%, demonstrando que a economia está 
no caminho certo.

O auxílio emergencial pago no ano de 2020 foi de R$ 320 bilhões, beneficiando 68,2 
milhões de pessoas, representando 32,2% da população, equivalente a 10 anos do programa Bolsa Família. 
Graças a esse programa, milhões de pessoas puderam sobreviver à pandemia, sendo um dos maiores 
programas assistenciais do mundo.

Também foram destinados em 2020 valores que superam R$ 190 bilhões para ajudar 
estados e municípios. Somente para o município de Bauru, foram aproximadamente R$ 70 milhões para o 
combate aos efeitos da pandemia, valores que evitaram o caos econômico na cidade.

Programa como o Pronampe – Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte auxiliam bares, restaurantes e turismo a não fecharem as portas, contribuindo 
com a manutenção de milhares de empregos no país.

A política econômica brasileira ajudou na manutenção e criação de empregos, motivo 
pelo qual terminamos o ano de 2020 com mais empregos formais que em 2019. Somente nos primeiros 
quatro meses deste ano, o Brasil criou mais de 900 mil novos empregos.

Projetos importantes foram aprovados no Congresso como a Nova Lei do Gás, o 
Marco Legal do Saneamento, a MP da Liberdade Econômica, o Banco Central Independente e o Novo 
Marco Fiscal, além de leilões de rodovias, portos e aeroportos. Internet foi levada a mais de 8 milhões de 
brasileiros, em grande parte para as regiões do Norte e Nordeste.

Empresas públicas como Correios e Petrobras que amargavam prejuízos, passaram 
a ter lucros líquidos de R$ 1,5 bilhão e R$ 7,1 bilhão respectivamente, no ano de 2020. No mesmo sentido 
a Caixa Econômica Federal que entre 2019 e 2020 bateu record de lucros, mesmo tendo reduzido os juros 
do cheque especial, da casa própria, das micros e pequenas empresas e dos empréstimos às Santas Casas, 
demonstrando que o país voltou aos trilhos do desenvolvimento.

Como defendido desde o início da Pandemia, a economia não pode ser dissociada 
da saúde. Nesse diapasão e após esforços do governo federal, o Brasil ocupa o 4º. Lugar no ranking global 
no total de doses, diante as 94,9 milhões de vacinas aplicadas, correspondendo a 44,82 de doses aplicadas 
a cada 100 habitantes. Somente no ano de 2020, foram R$ 25 bilhões do orçamento para vacinas, com 
expectativa para outubro deste ano da produção do IFA – Insumo Farmacêutico Ativo – produto essencial 
para produção de imunizante contra a Covid-19, após assinatura do contrato de transferência de tecnologia 
da Astrazeneca para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), assim, o Brasil passa a integrar a elite de apenas 
cinco países que produzem vacinas no mundo.

Na política externa, o Brasil atravessa um bom momento, onde acabou de ser 
aprovado no Conselho de Segurança da ONU para uma cadeira não permanente por 182 países, dentre 
190 países votantes, tendo recebido somente um voto contrário e sete abstenções. Também foi incluído 
recentemente no Conselho Executivo da OMT – Organização Mundial do Turismo, pertencente à ONU – 
Organização das Nações Unidas, por quatorze votos contra dois.

Em que pese os ataques rotineiros daqueles que não se conformaram com sua vitória 
nas eleições de 2018, o homenageado segue defendendo o fortalecimento da crença na pátria, na família, 
em Deus e na liberdade do seu povo, tendo apoio de uma grande parcela da população, em especial dos 
bauruenses.

Nas eleições de 2018, 133.954 eleitores, representando 72,94% do eleitorado 
bauruense, confiou o voto em Jair Messias Bolsonaro, sendo que a maior parte desses cidadãos continuam 
defendendo a forma como o país é administrado.

Assim, a coragem e o patriotismo do Sr. Jair Messias Bolsonaro, demonstram que o 
país está no rumo certo, motivo pelo qual concedemos o título de Cidadão Bauruense a esse brasileiro que 
não tem medido esforços pelo progresso do país e pelo respeito à dignidade dos seus cidadãos, dentre os 
quais os bauruenses, que só não estão em situação econômica mais prejudicada, graças à responsabilidade 
na condução da política federal.

Bauru, 28 de junho de 2.021.

LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 
22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 28 DE JUNHO DE 2021

ANTONIO CARLOS DOMINGUES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza dos terrenos de propriedade da Prefeitura 
Municipal localizados nas quadras 02 das Ruas Conchetta Maiello Ferreira, Núcleo Habitacional Mary 
Dota e 01 da Francisco Bonora, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da iluminação nas quadras 02 das Ruas Pellegrino 
Bruno, Núcleo Habitacional José Regino; 01 da Francisco Bonora e na praça localizada na única quadra da 
Mário Frenhe, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da Rua Waldemar 
Frederico, Núcleo Habitacional Mary Dota e em toda extensão da Rua José Correia Veiga Martins de 
Mesquita, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 01 das Ruas Deoclécio Resende 
Soares, Francisco Bonora, Irineu Marques Ferreira, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms; 01 da 
Eduardo Resta, Residencial Nova Flórida e 04 e 05 da Aricanduva, Núcleo Residencial Perdizes.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água potável existente na quadra 05 da 
Rua José Teixeira de Almeida, Núcleo Habitacional Mary Dota.

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as ruas de terra do 
bairro Chácaras Cornélia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização para a limpeza e a construção de calçada nos terrenos 
localizados em ambos os lados da esquina das Ruas Bernardino de Campos com a Antônio Leônidas 
Timachi, Parque Viaduto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo na esquina da Avenida Castelo 
Branco com a Rua Nicolau Delgallo, Vila São João do Ipiranga.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, a relação nominal de todos os ocupantes de 
cargos comissionados da Prefeitura Municipal, DAE, COHAB e EMDURB, especificando a data de 
admissão, o cargo que ocupa e o salário recebido.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, cópia integral, de capa a capa, de todos os 
contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Saúde com a Fundação Estatal 
Regional de Saúde da Região de Bauru (FERSB), bem como dos respectivos planos de trabalho de cada 
contrato.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reposição das grades de escoamento de água existentes nas quadra 
01 a 07 da Rua Batista de Carvalho, Centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a vistoria para a desobstrução e limpeza das bocas de lobo localizadas 
nas proximidades da quadra 11 da Rua Virgílio Malta, Centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a vistoria para reparo em fios soltos nas quadras 03, 05, 06, 08, 09, 13, 
15 e 17 das Ruas Bernardino de Campos, Vila Falcão/Vila Souto; 02, 05 e 06 da Professor Noracylde Lima, 
Vila Nova Paulista e 02, 05, 10, 25, 27 e 30 da Avenida Castelo Branco, Vila Independência, Vila Paulista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da iluminação da praça localizada na confluência entre 
a Avenida Jurandyr Bueno e as Ruas Bernardino Gobbi e Antônio Padilha, Parque União.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura do obstáculo de solo existente na quadra 02 da Rua 
José Postingue, Distrito Industrial Marcus Vinícius Feliz Machado.

EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Rua Francisco 
Lemos de Almeida, Vila Santa Rosa.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza do Bosque “Eliseu Victor Fornetti” (Bosque do Parque 
União) localizado na quadra 02 da Rua Antônio Padilha, Jardim José Kalil.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza e a retirada do lixo existente na quadra 03 da Alameda 
Cerquilho, Jardim Eldorado.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza do terreno e a poda da árvore localizados na única quadra 
da Rua Victor Curvelo Júnior, Residencial Nova Flórida.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 06 da Rua Olmes Berriel, Vila Santa 
Terezinha.

EDSON MIGUEL DE JESUS
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a substituição das lâmpadas queimadas dos postes localizados nas 
quadras 04 das Ruas Hermínio Pinto, Vila Silva Pinto e Voluntários da Pátria, Alto Higienópolis.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel 01-121 
da Avenida Santa Beatriz da Silva, Parque Paulista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para o retorno da linha de ônibus Interbairros Horário 
e Anti-Horário no município de Bauru, em especial nos bairros Pousada da Esperança I e II.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte ao imóvel 02-20 da Avenida Santa 
Beatriz da Silva, Parque Paulista.
Moção de Aplauso à Casa da Esperança (CAESPE) pelos seus 25 anos de fundação e em reconhecimento 
ao excelente trabalho social e educativo prestado no município de Bauru.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza das calçadas, guias e sarjetas das quadras 03 a 
10 da Avenida Maria Ranieri, Parque Viaduto.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 11 da Rua Doutor 
José Ranieri, Jardim Cruzeiro do Sul.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Alameda das 
Hortênsias, Madureira.
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Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de medidas de preservação da área localizada na 
quadra 05 da Rua Francisco Lopes Filho, Vila Nove de Julho.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte ao imóvel 03-55 da Rua Dionísio de 
Aguiar, Jardim Auri Verde e nas quadras 04 das Ruas José Quaggio e 05 da Sady Amorim, Jardim Marambá.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a retirada de entulho e restos de poda depositados na calçada 
localizada na quadra 05 da Rua Oliciar de Oliveira Guimarães, Jardim América.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel 05-61 
da Rua Doutor Armando Pieroni, Vila Riachuelo.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel 03-75 
da Rua Garça, Jardim Aeroporto.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o nivelamento da canaleta existente no cruzamento da Avenida 
Duque de Caxias com a quadra 12 da Rua Azarias Leite, Vila Mesquita.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da calçada da praça central localizada na quadra 01 da 
Rua Doutor Antônio Prudente, Jardim Estoril II.

JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza em toda extensão da Rua Aimorés, Vila 
Aimorés.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação, limpeza, construção de calçada e instalação de dispositivo 
para contenção de enxurrada na praça localizada na quadra 06 da Alameda Corumbá, Vila Dutra.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a retirada de brinquedos quebrados localizados na quadra 01 da Rua 
Forte Grassi, Jardim TV.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura dos obstáculos e da sinalização de solo em toda 
extensão da Rua Rio Taquarussu, Vila Aimorés.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura da sinalização de solo na quadra 02 da Rua Tenente 
Joaquim da Costa Guimarães, Vila Garcia e em toda extensão da Rua Rio Taquarussu, Vila Aimorés.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Moção de Aplauso ao Doutor Claudemiro Undiciatti e a todos os profissionais da saúde do município de 
Bauru pelo esforço e dedicação nos serviços prestados à população.
Moção de Aplauso ao Senhor Antônio Carlos Gimenez pela trajetória humana e de muito sucesso no 
município de Bauru.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o conserto da galeria de águas pluviais na quadra 07 da Rua Francisco 
Medina Rúbio, Parque Residencial Castelo.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 10 das Ruas Alfredo Ruiz, Vila 
Mesquita e 04 e 05 da Vasco da Gama, Jardim Ana Lúcia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, a relação de projetos enviados ao Governo do 
Estado para os Programas “Novas Estradas Vicinais” e “Estrada Asfaltada”.
Moção de Aplauso à Pastelaria Nakata pelos seus 41 anos de história no município de Bauru.
Moção de Aplauso à lanchonete Abril em Portugal pela história de sucesso no município de Bauru.

MARCELO ROBERTO AFONSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda das árvores localizadas na quadra 10 da Rua Barão de 
Itapetininga, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza da calçada na quadra 10 da Rua Barão de Itapetininga, 
Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o reparo no afundamento de solo na quadra 03 da Rua Sargento José 
dos Santos, Fundação Casas Populares Salvador Filardi.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 02 da Rua Gustavo Martins de 
Oliveira, Fundação Casas Populares Salvador Filardi.
Moção de Aplauso ao Pastor Ricardo Alexandre Pereira pela dedicação e seriedade com que atua no 
exercício de seu ministério pastoral no município de Bauru.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda drástica da árvore localizada defronte ao imóvel 07-134 da 
Rua Coronel Antônio de Ávila Rebouças, Jardim Flórida.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a notificação do proprietário para a capinação e limpeza do terreno 
localizado ao lado do imóvel 06-27 da Rua Prudente de Morais, Vila Souto.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 07 das Ruas 
Argentina, Jardim Terra Branca; 08 da Xingu, Alto Higienópolis; 06 da Prefeito Alves de Lima, Vila 
Independência; 03 da Quinze de Novembro, Centro e defronte ao imóvel 03-46 da São Luiz, Vila Cardia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento em todas as ruas do bairro Núcleo Habitacional 
Nobuji Nagasawa.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água defronte ao imóvel 03-08 da Rua 
Primo Vitti, Núcleo Habitacional Mary Dota.

SERGIO BRUM
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão do bairro 
Parque Santa Terezinha.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 09-36 da 
Rua Benedito Ribeiro dos Santos, Núcleo Residencial Presidente Geisel.

Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 08 a 10 da Rua Maria José 
Cordovil de Souza, Núcleo Habitacional José Regino.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a recolocação da placa de ‘PARE’ na quadra 03 da Rua Josefina 
Francisca Malaquini, Parque Santa Terezinha.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para implantação de obstáculo de solo 
nas quadras 02 e 03 da Rua Antônio Ribeiro dos Santos, Jardim Silvestre II.

UBIRATAN CASSIO SANCHES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento das quadras 08 a 12 das Ruas Edson Ferreira Mello; 
06 a 08 da Terezinha Ruiz Bataiola; 02 a 04 da Travessa Antônio Borlina, Tangarás e 03 a 07 da Avenida 
Francisco Massari, Parque Industrial Manchester.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de rampas de acessibilidade no entorno da EMEF 
Professora Lourdes de Oliveira Colnaghi localizada na quadra 03 da Alameda Engenheiro João Batista 
Pacheco Fantin, Jardim das Orquídeas.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal estudos para a implantação de um novo acesso ao Bauru Shopping 
através da marginal da Rodovia Marechal Rondon na altura da Rua Vilma Bérgamo Abo Arrage, Vila 
Regina.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a implantação de bebedouros em pontos estratégicos da ciclovia 
existente desde o Distrito Industrial Domingos Biancardi até o Conjunto Habitacional Engenheiro Octávio 
Rasi.
Moção de Aplauso à Boutique de Carnes Onze & Onze, na pessoa do seu proprietário, Senhor Giancarlo 
Zuim, pela excelência nos produtos e serviços prestados a toda comunidade desde 1985.

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reposição asfáltica no buraco aberto devido às últimas chuvas na 
quadra 02 da Avenida Hélio Police, Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de demarcação para estacionamento de motos 
em via pública, guias e sarjetas defronte ao imóvel 04-56 da Avenida Octávio Mangabeira, Vila Coralina.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamentos entre as Ruas 
Bernardino de Campos e Alice de Azevedo Marques, Residencial Jardim Jussara.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto defronte ao imóvel 03-64 da Rua Luiz Bagnol, 
Chácara das Flores.
Moção de Aplauso à empresa Nova Eletro Materiais Elétricos pela inauguração de sua nova unidade e pelos 
serviços prestados com excelência e profissionalismo no município de Bauru.

Editais e Avisos
PROCESSO DA nº 089/2020
1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 06/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETO: Acordo de Cooperação Técnica para Utilização de Sistema Eletrônico de Licitações
Fundamento legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S.A.
Valor total do Contrato: R$ 222,51 por processo licitatório acrescido de R$ 11,77 por lote.
Vigência: 19 de junho de 2021 a 18 de junho de 2022.
Data da assinatura: 18 de junho de 2021.

PROCESSO DA nº 141/2021
CONTRATO nº 10/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETO: Fornecimento de recortes eletrônicos de publicações dos Diários Oficiais do Estado De São 
Paulo e da União por meio de Correio Eletrônico ou Website de Publicações.
Fundamento legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
CONTRATADA: ORBE INFORMACOES FORENSE LTDA
Valor total do Contrato: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
Vigência: 19 de junho de 2021 a 18 de junho de 2022.
Data da assinatura: 19 de junho de 2021.

PROCESSO DA nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2021
LICITAÇÃO – EXCLUSIVO PARA ME E EPP
CONTRATO Nº 09/2021
OBJETO: Aquisição de 01 (um) notebook para 
a Câmara Municipal de Bauru.
Critério: Menor preço.
Contratada: LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI EPP
VALOR TOTAL: R$ 14.200,00 (catorze mil
e duzentos reais).
VIGÊNCIA: 14 de junho de 2021 a 13 de junho de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 14 de junho de 2021. 
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