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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.589, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.014

P. 72.108/13 Reestrutura o Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social sobre a distribuição, a transferência e aplicação dos recursos do 
Fundo de  Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB e o Conselho de Alimentação Escolar - CAE como câmaras técnicas e dá outras 
providências.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º  O Conselho Municipal de Educação, previsto no art. 117 da Lei Orgânica do 

Município de Bauru, passa a ser regido pela presente lei.
CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Art. 2º  O Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiado, consultivo, propositivo, 

mobilizador, deliberativo, normativo e fiscalizatório do Sistema Municipal de Ensino 
de Bauru, e será composto por três Câmaras:
I-  Câmara de Educação Básica;
II-  Câmara do FUNDEB – Conselho do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação;

III-  Câmara do CAE – Conselho de Alimentação Escolar.
§1º  O Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) passa a integrar o Conselho 
Municipal de Educação, constituindo uma de suas Câmaras, conforme permissivo 
previsto no art. 37 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2.007.

§2º  O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) passa a integrar o Conselho Municipal de 
Educação, constituindo uma de suas Câmaras.

§3º  O Conselho Municipal de Educação poderá instituir outras câmaras técnicas, de 
acordo com suas necessidades, cuja composição, denominação e atribuições serão 
previstos no Regimento Interno.

§4º  Comporão o órgão colegiado do Conselho Municipal de Educação – Conselho Pleno 
– todos os membros titulares das câmaras, observado o capítulo V desta lei.

CAPÍTULO II
DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Título I – Das Atribuições
Art. 3º  As atribuições da Câmara de Educação Básica serão:

I-  Consultiva, quando responder à indagações em assuntos da área 
educacional requisitadas pelo poder público, entidades representativas, 
assim como por qualquer cidadão;

II-  Propositiva, quando emite opinião ou sugerem diretrizes ou projetos ao 
Poder Executivo;

III- Mobilizadora, quando promover e participar de discussões sobre políticas 
educacionais no âmbito de sua jurisdição ou com outros colegiados 

regionais;
IV- Deliberativa, quando a lei atribuir função deliberativa ao órgão, Secretaria 

ou Conselho, para decidir sobre atribuições específicas, obedecidas as 
diretrizes previstas no Plano Municipal de Educação, Estadual e Federal e 
legislação nacional;

V- Normativa, quando fixar diretrizes e normas complementares às leis 
municipais, estaduais e leis federais;

VI- Fiscalizatória, quando exercer o acompanhamento da execução de 
políticas públicas e da aplicação dos recursos públicos e a verificação do 
cumprimento da legislação pelas instituições de ensino previstas no inciso 
III, do art. 2º, da Lei nº 6.270, de 29 de outubro de 2.012.

Título II – Dos Objetivos
Art. 4º  São objetivos da Câmara de Educação Básica:

I-  promover a participação da sociedade civil no planejamento, no 
acompanhamento e na avaliação da educação municipal;

II-  zelar pela qualidade pedagógica e social da educação no SME;
III-  zelar pelo cumprimento da legislação vigente no SME;
IV- participar da elaboração e acompanhar a execução e a avaliação do Plano 

Municipal de Educação de Bauru;
V-  assessorar os demais órgãos e instituições do SME no diagnóstico dos 

problemas e deliberar a respeito de medidas para aperfeiçoá-lo;
VI- emitir pareceres, resoluções, instruções e recomendações sobre 

assuntos do SME, em especial, sobre autorização de funcionamento, 
credenciamento e supervisão de estabelecimentos de ensino públicos e 
privados de seu sistema, bem como a respeito da política educacional 
nacional;

VII-  emitir pareceres, resoluções, instruções e recomendações sobre convênio, 
assistência e subvenção a entidades públicas e privadas filantrópicas, 
confessionais e comunitárias, bem como seu cancelamento;

VIII-  solicitar, analisar e dar parecer quanto avaliação da ação pedagógica nas 
instituições do SME;

IX-  manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação dos municípios 
e do Estado de São Paulo;

X-  analisar as estatísticas da educação municipal anualmente, oferecendo 
subsídios aos demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de 
Ensino;

XI-  acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em idade 
escolar para a educação infantil e ensino fundamental, em todas as suas 
modalidades;

XII-  mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas com 
necessidades educacionais especiais, preferencialmente, no sistema 
regular de ensino;

XIII-  dar publicidade quanto aos atos da Câmara de Educação Básica;
XIV- mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão 

democrática nos órgãos e instituições públicas do SME.
XV - Vetado.

Título III – Da Composição
Art. 5º  A Câmara de Educação Básica será composta por 28 (vinte e oito) membros titulares 

e seus respectivos suplentes, distribuídos da seguinte forma:
I -  02 (dois) representantes do Poder Executivo lotados na Secretaria Municipal 

da Educação, indicados pelo Secretário Municipal da Educação;
II - 03 (três) indicados pelo Poder Executivo, escolhidos entre pessoas de 

notório saber e experiência em matéria de educação e/ou jurídica;
III - 03 (três) representantes de pais de alunos, escolhidos pelas escolas e eleitos 

em assembleia organizada pela Secretaria Municipal da Educação;
IV -  02 (dois) representantes das Associações de Moradores devidamente 

regularizadas, eleitos em assembleia organizada pela Secretaria Municipal 
da Educação;

V -  01 (um) representante dos servidores de apoio, eleito em assembleia 



2 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 20 DE NOVEMBRO DE 2.014

organizada pela Secretaria Municipal da Educação;
VI -  05 (cinco) representantes das entidades sindicais representativas, eleitos em 

assembleia organizada pela Secretaria Municipal da Educação, sendo:
a) 03 (três) representantes de Entidades sindicais de primeiro grau 

(Sindicatos), preferencialmente ligadas à Educação;
b) 02 (dois) representantes de Centrais Sindicais.

VII - 07 (sete) representantes docentes e/ou gestores e/ou Supervisores das 
Escolas Públicas, eleitos em assembleia organizada pela Secretaria 
Municipal da Educação, sendo:
a) 02 (dois) representantes das Escolas de Educação Infantil Municipal;
b) 02 (dois) representantes das Escolas do Ensino Fundamental 

Municipal;
c) 01 (um) representante das Escolas do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio Estadual; 
d) 01 (um) representante das Escolas do Ensino Superior;
e) 01 (um) representante das Escolas do Ensino Profissionalizante.

VIII -  04 (quatro) representantes docentes e/ou gestores de Escolas Privadas e 
eleitos em assembleia organizada pela Secretaria Municipal da Educação, 
sendo:
a) 01 (um) representante das Escolas do Ensino Superior;
b) 01 (um) representante do Sistema “S” de Ensino: SENAI, SENAC 

e SESI;
c) 01 (um) representante das escolas conveniadas com a Secretaria 

Municipal da Educação;
d) 01 (um) representante das Escolas particulares da Educação Básica.

IX - 01 (um) representante eleito em assembleia realizada pela Secretaria 
Municipal da Educação, escolhido entre os membros da Associação das 
Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região, do Conselho 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência – COMUDE e do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

X - Vetado.
§ 1º  As eleições, para a escolha dos representantes mencionados no incio VI deste artigo, 

serão realizadas entre as entidades sindicais representativas da categoria.
§ 2º Caso não haja interesse ou número suficiente de candidatos que contemplem as vagas 

fixadas no inciso VI deste artigo, serão preenchidas dentre os representantes sindicais 
presentes.

Título IV – Do mandato e da Composição da Diretoria Executiva
Art. 6º  Os conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por uma 

vez.
Art. 7º  A Câmara de Educação Básica terá uma diretoria executiva composta de 03 (três) 

membros: 01 (um) presidente, 01 (um) vice-presidente e 01 (um) secretário.
Art. 8º  Os membros da diretoria executiva serão eleitos entre os conselheiros, no prazo de 

30 (trinta) dias da data posse, por no mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em 
sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato coincidente com 
o do Conselho.

CAPÍTULO III
DA CÂMARA DO FUNDEB – CONSELHO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO

Título I – Das Atribuições
Art. 9º  Compete à Câmara do FUNDEB:

I-  exercer controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos 
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza 
contábil, nos termos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias;

II-  apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e 
externo, sempre que solicitado, manifestação formal acerca dos registros 
contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo;

III- por decisão da maioria de seus membros, convocar o representante da 
Secretaria Municipal da Educação, ou servidor indicado, para, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, prestar esclarecimentos acerca do fluxo de 
recursos e a execução das despesas do Fundo;

IV- realizar visitas in loco para acompanhamento do desenvolvimento regular 
de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do 
Fundo, da adequação do serviço de transporte escolar e da utilização em 
benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo;

V- solicitar ao Poder Executivo cópia de documentos atinentes a licitação, 
empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com 
recursos do Fundo, bem como outros documentos necessários ao 
desempenho de suas funções;

VI-  conferir e emitir pareceres quanto às prestações de contas referentes ao 
Fundo.

Art. 10  Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos 
aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundo, ficarão permanentemente à 
disposição do Conselho, bem como do órgão municipal de controle interno e externo.

Art. 11  A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no artigo 212, da 
Constituição Federal e ao disposto na Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2.007, 
especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do Fundo, serão 
exercidos:
I -  pelo órgão de controle interno do Município; e
II -  pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 12  O Município prestará contas dos recursos do Fundo conforme os procedimentos 
adotados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observada a regulamentação 
aplicável.

Parágrafo único.  As prestações de contas serão instruídas com parecer do Conselho responsável, 
que deverá ser apresentado ao Prefeito Municipal em até 30 (trinta) dias antes do 
vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput 
deste artigo.

Título II – Dos Objetivos
Art. 13  São objetivos da Câmara do FUNDEB:

I-  acompanhar, controlar e fiscalizar o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB);

II-  controlar se, no ano, no mínimo 60% dos recursos do FUNDEB remuneraram 
os profissionais do magistério da educação básica;

III- supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária 
anual, no âmbito do município, com o objetivo de concorrer para o regular 
e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e 
financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo;

IV- controlar se os depósitos da conta única e específica do FUNDEB estão 
sendo empregados, correta e exclusivamente, na Educação Básica 
(Educação Infantil, Especial, de Jovens e Adultos e Ensino Fundamental);

V- acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE e do Programa 
de Apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento à educação de jovens e 
adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses 
Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses 
recursos e encaminhando–os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE.

Título III – Da Composição
Art. 14  A Câmara do FUNDEB será composta por 11 (onze) membros titulares e seus 

respectivos suplentes, distribuídos da seguinte forma:
I -  02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, e seus respectivos 

suplentes, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal da 
Educação;

II- 01 (um) representante dos professores da educação básica pública municipal 
e seu respectivo suplente;

III- 01 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas municipais 
e seu respectivo suplente;

IV- 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 
básicas públicas municipais e seu respectivo suplente;

V- 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública 
municipal, e seus respectivos suplentes;

VI- 02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, que não 
sejam servidor público municipal;

VII- 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação e seu respectivo 
suplente;

VIII- 01 (um) representante do Conselho Tutelar, e seu respectivo suplente.
Título IV – Do Mandato e da Composição da Diretoria Executiva

Art. 15  Os conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por uma 
vez.    

Art. 16  O conselho/câmara do FUNDEB terá uma diretoria executiva composta de 03 (três) 
membros: 01 (um) presidente, 01 (um) vice-presidente e 01 (um) secretário.
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Art. 17  Os membros da diretoria executiva serão eleitos entre os conselheiros, no prazo de 
30 (trinta) dias da data posse, por no mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em 
sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato coincidente com 
o do Conselho.

CAPÍTULO IV
DA CÂMARA DO CAE – CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Título I – Das Atribuições
Art. 18  Compete à Câmara do CAE:

I -  acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), bem como fiscalizar e 
avaliar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;

II - zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição 
até a distribuição, em especial quanto às condições higiênicas, bem como à 
aceitabilidade dos cardápios oferecidos;

III - receber o Relatório Anual de Gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo 
acerca da aprovação ou não da execução do Programa;

IV - comunicar à Prefeitura Municipal, Entidade Executora (EE), a ocorrência 
de irregularidades com os gêneros alimentícios, tais como: vencimento do 
prazo de validade, deterioração, desvio e furtos e outros, para que sejam 
tomadas as devidas providências;

V - apreciar e votar, anualmente, o plano de ação do PNAE a ser apresentado 
pela Entidade Executora (EE);

VI - apresentar relatório de atividades ao FNDE, quando solicitado;
VII - participar da elaboração dos cardápios dos programas de alimentação 

escolar, respeitando o previsto no regimento interno;
VIII - promover a integração de instituições, agentes da comunidade e órgãos 

públicos, a fim de auxiliar a equipe da Prefeitura Municipal, responsável 
pela execução do PNAE quanto ao planejamento, acompanhamento, 
controle e avaliação da prestação dos serviços da alimentação escolar;

IX - acompanhar e avaliar o serviço da alimentação escolar nas escolas;
X - exercer fiscalização sobre o armazenamento e a conservação dos alimentos 

destinados à distribuição nas escolas, assim como sobre a limpeza dos locais 
de armazenamento;

XI -  apresentar à Prefeitura Municipal, proposta e recomendações sobre a 
prestação de serviços de alimentação escolar no município, adequada à 
realidade local e às diretrizes de atendimento do PNAE;

XII - divulgar a atuação do CAE como organismo de controle social e de 
fiscalização do PNAE;

XIII - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral 
da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle, o 
descumprimento de qualquer irregularidade identificada na execução do 
PNAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros;

XIV - divulgar em locais públicos os recursos financeiros do PNAE transferidos à 
Entidade Executora (EE).

Parágrafo único.  Os cardápios dos programas de alimentação escolar, sob responsabilidade do 
Município, serão elaborados por nutricionistas capacitados, com a participação do 
CAE e respeitando os hábitos alimentares da localidade, sua vocação agrícola e a 
preferência por produtos básicos, assim considerados os produtos semi-elaborados e 
os produtos in natura.

Título II – Dos Objetivos
Art. 19 São objetivos da Câmara do CAE, acompanhar e fiscalizar as seguintes diretrizes:

I-  o direito humano à alimentação adequada visando garantir a segurança 
alimentar e nutricional dos alunos;

II- a universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita, a qual 
consiste na atenção aos alunos matriculados na rede pública de educação 
básica;

III- a equidade, que compreende o direito constitucional à alimentação escolar 
com vista à garantia do acesso ao alimento de forma igualitária;

IV- a sustentabilidade e a continuidade que visam ao acesso regular e permanente 
à alimentação saudável e adequada;

V- o respeito aos hábitos alimentares considerando as práticas tradicionais que 
fazem parte da cultura e da preferência alimentar local saudável;

VI- o compartilhamento da responsabilidade pela oferta da alimentação escolar 
e das ações de educação alimentar e nutricional entre os entes federados, 
conforme disposto no artigo 208 da Constituição Federal;

VII- a participação da comunidade no controle social e no acompanhamento das 
ações realizadas pelo Município para garantir a execução do Programa;

VIII- o emprego da alimentação saudável e adequada que compreende o uso 
de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e 
os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em 
conformidade com a faixa etária, o sexo, a atividade física e o estado de 
saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;

IX- a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida 
na perspectiva da segurança alimentar e nutricional;

X- a descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre 
as esferas de governo;

XI- o apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição 
de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 
familiares, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de 
remanescentes de quilombos.

Título III – Da Composição
Art. 20  A Câmara do CAE será composta por 7 (sete) membros titulares e seus respectivos 

suplentes, distribuídos da seguinte forma:
I-  1 (um) representante do Poder Executivo;
II- 2 (dois) representantes dentre as entidades de docentes, discentes, ou 

trabalhadores na área de educação, indicados pelo respectivo órgão de 
classe, sendo que um deles deverá ser representado pelos docentes e, ainda, 
os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 
anos ou emancipados;

III- 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos 
Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares;

IV- 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas.
Título IV – Do Mandato e da Composição da Diretoria Executiva

Art. 21  Os conselheiros terão mandato de 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 
18, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2.009, podendo ser 
reconduzido por uma vez.

Art. 22  A Câmara do CAE terá uma diretoria executiva composta de 03 (três) membros: 01 
(um) presidente, 01 (um) vice-presidente e 01 (um) secretário.

Art. 23  Os membros da diretoria executiva serão eleitos entre os conselheiros, no prazo de 
30 (trinta) dias da data posse, por no mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em 
sessão plenária especialmente voltada para este fim, com o mandato coincidente com 
o do Conselho.

Art. 24  O funcionamento, a forma e o quorum para as deliberações do CAE, bem como as 
suas demais competências, seguirão a definição do Conselho Deliberativo do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

CAPÍTULO V
DO CONSELHO PLENO

Art. 25  O Conselho Pleno, órgão colegiado do Conselho Municipal de Educação, composto 
por todos os membros titulares das Câmaras Técnicas, reger-se-á por regimento 
próprio, aprovado por 2/3 (dois terços) dos conselheiros, e homologado por ato do 
Secretário Municipal da Educação.

Parágrafo único.  O presidente do Conselho Pleno será o presidente da Câmara de Educação Básica.
Art. 26  Todos os assuntos específicos de cada uma das câmaras componentes do Conselho 

Municipal de Educação serão estudadas e debatidas, em primeira instância, no 
Conselho Pleno, visando o aprofundamento do assunto e a ampliação da participação 
democrática.

Art. 27 Uma vez discutidas no Conselho Pleno, as matérias específicas serão deliberadas, de 
forma autônoma, pelas respectivas câmaras.

§ 1º As decisões das câmaras terão caráter terminativo, encerrando-se as instâncias de 
deliberação no Conselho Municipal de Educação.

§ 2º As decisões da Câmara de Educação Básica, quando deliberativa ou normativa, serão 
homologadas por ato do Secretário Municipal da Educação; após, serão tornadas 
públicas e adotadas pelo órgão executivo do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 28  O Conselho Pleno deverá, em única instância, quando o assunto for de interesse 
comum das câmaras:
I-  promover a participação da sociedade civil no planejamento, no 

acompanhamento e na avaliação da educação municipal;
II-  realizar estudos e pesquisas, necessários ao embasamento técnico- 

pedagógico e normativo das decisões do Conselho;
III-  participar da elaboração e acompanhar a execução e a avaliação do Plano 
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Municipal de Educação;
IV-  assessorar os demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Ensino;
V-  manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação dos municípios e 

do Estado de São Paulo;
VI-  analisar as estatísticas da educação municipal anualmente, oferecendo 

subsídios aos demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Ensino;
VII-  acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em idade escolar 

para a educação infantil e ensino fundamental, em todos os seus níveis e 
modalidades;

VIII-  mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas com 
necessidades educacionais especiais, preferencialmente, no sistema regular 
de ensino;

IX - dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de Educação;
X -  mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão democrática 

nos órgãos e instituições públicas do SME.
Parágrafo único.  Todas as decisões serão assinadas, obrigatoriamente, pelos presidentes das respectivas 

câmaras e pelos conselheiros presentes na sessão colegiada.
CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 29  A Câmara do FUNDEB e a Câmara do CAE serão regidas por seus respectivos 

regimentos internos já existentes, os quais deverão ser revisados caso conflitem com 
esta lei.

Art. 30  Os regimentos internos das respectivas câmaras, respeitados os limites previstos nesta 
lei, definirão as competências dos membros da Diretoria Executiva, a organização 
das reuniões ordinárias e extraordinárias, a ordem dos trabalhos e das discussões 
e quorum de instalação das sessões e de aprovação das decisões, fazendo constar a 
composição das câmaras, a forma dos atos e registros.

Parágrafo único.  O regimento do Conselho Pleno deverá versar sobre o funcionamento das reuniões, 
dos trabalhos e discussões, dos prazos para tramitação dos processos, bem como 
sobre a estrutura básica de funcionamento, fazendo contar a composição das câmaras, 
as sessões, a forma dos atos e registros, as competências da presidência de cada uma 
das câmaras e de seus membros no conselho pleno, e outras disposições gerais.

Art. 31  As Câmaras atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional 
ao Poder Executivo Municipal e serão renovadas periodicamente ao final de cada 
mandato dos seus membros.

Art. 32 Cabe aos Presidentes das respectivas câmaras, em conjunto com a Secretaria 
Municipal da Educação, no prazo de 60 (sessenta) dias antes de findar o mandato 
dos conselheiros, mobilizar as instituições para convocação das assembleias que 
escolherão os novos representantes para a composição.

Parágrafo único.  No caso de omissão dos Presidentes das Câmaras caberá ao Secretário Municipal da 
Educação adotar o procedimento previsto no caput deste artigo.

Art. 33  A atuação dos membros das Câmaras:
I -  não será remunerada;
II -  é considerada atividade de relevante interesse social;
III -  assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações 

recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de 
conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem 
informações; e

IV -  veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e 
diretores ou servidores das escolas publicas, no curso do mandato:
a)  exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa;
b)  atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades 

do Conselho; e
c)  afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro 

antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.
V -  veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes 

em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta 
injustificadas nas atividades escolares.

Art. 34  Extingue-se o mandato, por renúncia expressa ou tácita, caracterizada esta pela 
ausência a mais de quatro reuniões consecutivas na respectiva câmara sem 
justificativa ou 2/3 (dois terços) das reuniões ocorridas em seis meses, ainda que 
justificada.

Parágrafo único.  A justificativa deverá constar da Ata da Sessão correspondente, sendo a ela anexada.
Art. 35  São impedidos de integrar as câmaras do Conselho Municipal de Educação:

I -  cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do prefeito e 
vice-prefeito, e dos secretários municipais;

II -  tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria 

que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos 
recursos do FUNDEB, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou 
afins, até terceiro grau, desses profissionais;

III -  estudantes que não sejam emancipados; e
IV -  pais de alunos que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e 

exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos 
recursos ou prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal em que atua o respectivo Conselho.

§ 1º  É vedada a participação de um Conselheiro em mais de um Conselho/Câmara.
§ 2º  Os conselheiros podem ser substituídos a qualquer tempo por interesse do segmento, 

órgão ou entidade representada ou, ainda, por afastamento definitivo conforme 
critérios estabelecidos no Regimento Interno do respectivo Conselho, ressalvados 
os casos previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 36  O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Educação, 
garantirá infraestrutura e condições adequadas à execução plena das competências 
do Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à 
criação e composição do respectivo Conselho.

Art. 37  Os membros dos Conselhos/Câmaras deverão residir no Município de Bauru.
Art. 38  O prefeito Municipal designará por decreto os membros das Câmaras.
Art. 39  Com a aprovação desta lei os decretos de nomeação dos membros dos respectivos 

conselhos não perderão sua eficácia.
Art. 40  Fica extinto o mandato dos atuais membros do Conselho Municipal de Educação, 

com amparo na Lei Municipal nº 5.535, de 07 de janeiro de 2.008, devendo a 
Secretaria Municipal da Educação convocar novas eleições no prazo de 30 (trinta) 
dias.

Art. 41  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42 Ficam revogadas as Leis Municipais nº 5.434, de 30 de março de 2.007, nº 5.535, 

de 07 de janeiro de 2.008, nº 5.536, de 07 de janeiro de 2.008, nº 6.184 de 29 de 
fevereiro de 2.012, e nº 5.819 de 02 de dezembro de 2.009.
Bauru, 14 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.590, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 34.402/13 Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do Município de 
Bauru com imóvel de propriedade de BENI HADBA NETO e ALCIONE SOARES PEREIRA HADBA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a permutar parte do imóvel de propriedade do 

Município de Bauru, com parte do imóvel de propriedade particular:
I – Imóvel de domínio público:
Parte do imóvel contido na matrícula nº 30.818 do 2º Oficial de Registro de Imóveis 
de Bauru, com uma área de 50,57 metros quadrados, caracterizado no desenho SP nº 
5.533, assim descrito: “parte de um terreno situado no lado par do quarteirão 01 da 
Rua Cícero Coelho Caldas (ex Rua 03), cujo roteiro inicia-se em um ponto distante 
6,18 metros mais a curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 10,06 
metros da esquina da citada Rua Cícero Coelho Caldas (ex Rua 03) e segue pelo 
alinhamento da atual Avenida Marginal Moussa Nakhl Tobias, na distância de 15,96 
metros até outro ponto, daí deflete à esquerda, com ângulo interno de 64°03’50” e 
segue na distância de 7,00 metros até outro ponto, confrontando com o lote 11, daí 
deflete à esquerda com ângulo de 90º10’01” e segue na distância de 14,35 metros 
até o outro ponto, onde teve início este roteiro perimétrico, confrontando o lote 03”. 
II – Imóvel de domínio particular:
Parte do imóvel contido na matrícula nº 72.930 do 2º Oficial de Registro de imóveis 
de Bauru, com uma área de 32,31 metros quadrados, caracterizado no desenho SP 
nº 5540, assim descrito: “um terreno sem benfeitorias, de formato irregular, situado 
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no lado par do quarteirão 01 da Rua 03, na confluência dessa via pública com a 
Avenida Oeste, correspondente a parte do lote 03 da quadra 04 do Parque Residencial 
do Castelo, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 4/1823/003, cujo roteiro 
perimétrico tem início num ponto localizado no alinhamento da Rua Cícero Coelho 
Caldas (ex Rua 03), quarteirão 01, lado par, distante 6,21 metros mais a curva de 
raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 9,35 metros da Avenida Marginal, daí 
segue a distância de 5,39 metros até o outro ponto, daí deflete à esquerda através de 
uma curva de raio de 7,80 metros e desenvolvimento de 4,96 metros confrontando 
com a Rua Cícero Coelho Caldas (ex Rua 03) e segue a distância de 8,96 metros 
até outro ponto, confrontando com o lote 02; daí deflete à esquerda formando um 
ângulo interno de 25°19’35” e segue a distância de 6,21 metros até o outro ponto, 
confrontando com área remanescente, daí deflete à direita em curva com raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 9,35 metros até encontrar o ponto inicial, confrontando 
com área remanescente.”

Art. 2° O imóvel de domínio público foi avaliado em R$ 28.521,48 (vinte e oito mil, 
quinhentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) e o de domínio do particular 
em R$ 18.222,84 (dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro 
centavos) e a diferença, no valor de R$ 10.298,64 (dez mil, duzentos e noventa e oito 
reais e sessenta e quatro centavos) deverá ser recolhida em favor do Município no ato 
da lavratura da escritura.

Art. 3º A escritura será lavrada com os valores das avaliações, arcando o Município com 
as despesas da lavratura e ambas as partes com as despesas do registro que lhes 
couberem.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.591, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 69.798/13 (8.013/13 - Emdurb) Dispõe sobre o Serviço de Transporte Individual - Táxi 
Acessível, destinado ao transporte  de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º  A presente Lei tem por objeto disciplinar as condições para exploração do Serviço de 

Transporte Individual de Passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida, 
temporária ou permanente, sem caráter de exclusividade no Município de Bauru-SP, 
em veículos de aluguel adaptados e providos de taxímetros.

Art. 2º A  execução do serviço será efetuada sob o regime de Autorização, sem caráter 
de exclusividade, ou seja, na ausência do passageiro específico irá transportar o 
passageiro do Táxi Comum. 

Art. 3º Para efeitos de interpretação desta lei, fica definido:
I -  TÁXI ACESSÍVEL: serviço de Transporte Individual de Passageiros com 

deficiência física ou mobilidade reduzida, temporária ou permanente, com 
sua bagagem no Município de Bauru-SP, em veículos de aluguel adaptados 
e providos de taxímetros;

II -  AUTORIZATÁRIO NÃO CONDUTOR: pessoa física ou jurídica a 
quem é autorizada a exploração do serviço de Táxi Acessível e responde 
juridicamente pela mesma. Responsável da Autorização que não conduz o 
veículo, mas indica Condutores Auxiliares devidamente qualificados, que 
serão inscritos no Cadastro de Condutores para exercerem a atividade de 
condução de Táxi Acessível da sua Autorização;

III -  AUTORIZATÁRIO CONDUTOR: pessoa física ou jurídica a quem 
é autorizada a exploração do serviço de Táxi Acessível, responde 
juridicamente pela mesma e que conduz o veículo Táxi Acessível da sua 
Autorização;

IV -  CONDUTOR AUXILIAR: motorista inscrito no Cadastro de Condutores 
da atividade por meio de documento legal (contrato de trabalho, declaração, 

Carteira de Trabalho) do Autorizatário pessoa física ou jurídica para exercer 
a atividade de condução de Táxi Acessível de sua responsabilidade;

V -  PONTO DE ESTACIONAMENTO: endereço da vaga para o estacionamento 
de veículo Táxi regularizado quando da prestação do serviço devidamente 
sinalizado em via pública, ou em área privada credenciada;

VI -  CADASTRO: registro permanente dos Autorizatários, condutores 
auxiliares, veículos, telefones de serviço (móvel ou celular) e os pontos de 
estacionamento utilizados no serviço de Táxi Acessível no município de 
Bauru-SP;

VII -  ALVARÁ DE TRÁFEGO: documento que autoriza e identifica o 
Autorizatário, o veículo, os condutores e o ponto de estacionamento para 
efetuar o transporte de Táxi Acessível no município de Bauru-SP;

VIII -  ALVARÁ DE CONDUTOR:  documento que autoriza e identifica o 
motorista, o veículo, e o ponto de estacionamento para efetuar o transporte 
de Táxi Acessível no município de Bauru-SP;

IX -  ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: documento que autoriza e identifica 
estabelecimento comercial destinado a atender, autorizatários e/ou condutor 
de veículos de transporte de passageiro individual, devidamente credenciado 
pelo município ,e / ou, os usuários interessados no uso desta modalidade de 
transporte;

X -  TRANSFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO: ato de transferir o direito 
á exploração do serviço, incluindo o telefone de serviço vinculado ao 
transporte, sendo facultado a questão do veículo que estava sendo utilizado 
na prestação do serviço;

XI -  TELEFONE DE SERVIÇO: são os telefones móveis e/ou similar, divulgado 
e utilizado comercialmente na prestação do serviço de táxi, de propriedade 
do Autorizatário que deve ser obrigatoriamente registrado no Cadastro;

XII –  REMANEJAMENTO: mudança da vaga de Ponto de Estacionamento em 
que o veículo está cadastrado para a vaga de outro Ponto de Estacionamento, 
por consequência de extinção do seu ponto atual ou em decorrência de 
processo seletivo; 

XIII –  PERMUTA: mudança da vaga de Ponto de Estacionamento em que o 
veículo está cadastrado para a vaga de outro Ponto de Estacionamento de 
outro Autorizatário por meio de processo administrativo. 

COMPETÊNCIA
Art. 4º Compete a EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 

de Bauru, através de sua estrutura organizacional, normatizar, gerenciar, fiscalizar, 
supervisionar e controlar os serviços de Táxi Acessível, assim como aplicar as 
penalidades cabíveis aos transgressores das normas previstas por esta Lei e outras 
legislações aplicáveis a esta atividade.

REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO  E  ALVARÁ DE TRÁFEGO
Art. 5º A Autorização para execução dos serviços de Táxi Acessível fica condicionada 

à obtenção do Alvará de Tráfego, a ser expedido pela EMDURB por meio de 
Transferência ou processo seletivo em conformidade com as normas previstas na 
regulamentação desta Lei.

§ 1º Para obtenção da Autorização o titular terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da assinatura do termo de solicitação de cadastro, para apresentação 
do veículo, equipamentos e documentos nas condições previstas nesta Lei, de modo 
a obter assim o competente Alvará de Tráfego e Alvará de Condutor, prazo este que 
poderá ser prorrogado por mais 30 dias a critério da EMDURB.

§ 2º A não apresentação do veículo, equipamentos e dos documentos no prazo assinalado, 
ou a apresentação dos mesmos fora das exigências regulamentares implicará no 
cancelamento do respectivo processo de inscrição no Cadastro da Atividade de Táxi 
Acessível, independentemente da notificação de qualquer natureza e de decisão que 
a declare.

Art. 6º  Será deferida Autorização:
I -  À Pessoa Jurídica com Escritório na cidade de Bauru, que tenha Inscrição 

Municipal no Sistema Tributário da  Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças da Prefeitura Municipal de Bauru, que tenha o requerimento de 
viabilidade para uso e ocupação de solo (“Licença de Funcionamento”) 
aprovados junto à Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura 
Municipal de Bauru para a atividade de Táxi, que seja a proprietária dos 
veículos a serem utilizados na atividade de Táxi Acessível e que disponha 
de local para o estacionamento do(s) veículo(s) no interior do prédio;

II -  À Pessoa Jurídica que tenha Inscrição Municipal no Sistema Tributário da  
Secretaria Municipal de Economia e Finanças da Prefeitura Municipal de 
Bauru para a atividade de Táxi e seja a proprietária dos veículos a serem 
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utilizados na atividade de Táxi Acessível;
III -  Ao Empreendedor Individual – EI:

a)  Que tenha Inscrição Municipal no Sistema Tributário da  Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças da Prefeitura Municipal de 
Bauru, que tenha o requerimento de viabilidade para uso e ocupação 
de solo (“Licença de Funcionamento”) aprovados junto à Secretaria 
de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bauru, para a atividade 
de Táxi e que seja o proprietário dos veículos a serem utilizados 
na atividade de Táxi Acessível e que deverá dispor de local para o 
estacionamento do veículo no interior do prédio;

b)  Motorista de Táxi Pessoa Jurídica que tenha Inscrição Municipal no 
Sistema Tributário da  Secretaria Municipal de Economia e Finanças 
da Prefeitura Municipal de Bauru e que seja proprietário do veículo 
a ser utilizado no Transporte Individual de Passageiros – Táxi 
Acessível;   

IV -  A Pessoa Física Autônoma, proprietária de veículo nas condições desta 
Lei, que tenha Inscrição Municipal no Sistema Tributário da  Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças da Prefeitura Municipal de Bauru como 
taxista, e que seja proprietário do veículo a ser utilizado  no Transporte 
Individual de Passageiros – Táxi Acessível. 

Art. 7º O Alvará de Funcionamento, Alvará de Tráfego e o Alvará de Condutor deverão ser 
renovados anualmente, sendo que o Autorizatário deverá protocolar na EMDURB o 
seu pedido de renovação após a devida convocação por parte da EMDURB dentro 
do prazo estabelecido, por meio de processo em requerimento padrão da Gestora 
do Sistema de Transportes Especiais acompanhado dos documentos estipulados 
em Edital de Convocação do Diário Oficial do Município (DOM), o pagamento da 
taxa respectiva de emissão do documento e outros valores eventualmente devidos à 
municipalidade.

§ 1º A inércia do Autorizatário no período de recadastramento e à subsequente notificação 
por falta de recadastramento será considerada como desistência ao exercício da 
atividade, o seu registro será arquivado e sua vaga disponibilizada a eventuais 
interessados, observando-se a real necessidade (demanda).

§ 2º   O não atendimento à exigência contida no “caput” deste artigo até que se cumpra o 
estabelecido no parágrafo anterior, ensejará na aplicação de penalidades estabelecidas 
nesta Lei.

Art. 8º  As ações representativas do Capital social das empresas que forem constituídas sob 
forma de sociedade anônima, deverão ser nominativas.

Parágrafo único. Os sócios titulares, acionistas ou diretores de Pessoa Jurídica de Táxi Acessível, não 
poderão fazer parte simultaneamente de outras empresas que explorem o serviço de 
Táxi.

Art. 9º O número de Autorizações a serem acrescidas ao Cadastro para prestação de serviço 
como Táxi Acessível no município de Bauru-SP, terá a proporcionalidade de 2,0 % 
da frota de Táxi Comum regularmente operando no município de Bauru-SP.

§ 1º A Autorização de Táxi Acessível advinda desta proporcionalidade não poderá ser 
convertida posteriormente em Táxi Comum.

§ 2º O Táxi Comum que tiver interesse em explorar esta modalidade de transporte poderá 
adequar o seu veículo conforme esta Lei e as demais legislações de acessibilidade 
veicular. O Autorizatário poderá apresentar sede/garagem como nova opção de 
cadastro para trabalho que não conflite com os atuais pontos que já estão implantados. 
A qualquer tempo o Autorizatário poderá  adaptar o seu veículo para melhor atender 
este público ou retornar com o mesmo a condição original caso assim o deseje.

Art. 10 A Pessoa Jurídica poderá ter no máximo 5% (cinco por cento) da frota de Táxi 
Acessível   estabelecida no artigo anterior desta Lei.

Art. 11 Somente poderá ser deferida 02 (duas) Autorizações à pessoa física, conforme Lei 
Orgânica do Município de Bauru (LOMB). 

Art. 12 A Autorização pode ser transferida ou se efetuar a permuta, desde que se atenda aos 
requisitos da legislação vigente.  

CADASTRO DE CONDUTORES AUXILIARES – ALVARÁ DE CONDUTOR
Art. 13 A condução dos veículos utilizados na atividade de Táxi Acessível só poderá se 

dar por pessoa inscrita e devidamente credenciada no Cadastro de Condutores, que 
conste no Alvará de Tráfego expedido pela EMDURB, com o respectivo Alvará de 
Condutor.

Art. 14 É facultado ao Autorizatário pessoa física, cadastrar até 02 (dois) Condutores 
Auxiliares no veículo de sua Autorização para auxiliá-lo no exercício da atividade 
em regime de colaboração.

§ 1º O Empreendedor Individual (EI) os limites da legislação própria.
§ 2º O Autorizatário deverá manter o controle da relação dos condutores e veículos, 

prestando informações quando solicitado em relação à data e horário específico. 
Art. 15 O Autorizatário poderá pedir um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar uma 

avaliação de Condutor Auxiliar que tenha interesse em colocar para trabalhar com 
o seu veículo. Prazo este que pode ser prorrogado uma única vez por mais 10 (dez) 
dias.

Art. 16 A inscrição dos profissionais no Cadastro de Condutores de Táxi Acessível será 
precedida de processo protocolizado pelo requerente acompanhado de cópia e 
original dos seguintes documentos:
a)  Que comprove ser maior de 21 anos ou devidamente emancipado;
b)  Ter realizado os Cursos específicos para Taxista estabelecido pelo 

CONTRAN;
c)  Certidão Negativa Criminal requerida no Cartório do Distribuidor Criminal 

do Fórum relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de 
menores, renovável a cada cinco anos;

d)  Contrato de Trabalho, Carteira de Trabalho registrada, Contrato de Prestação 
de Serviço ou  Declaração de Regime de Colaboração; 

e) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B, C, D ou E com a 
observação "exerce atividade remunerada";

f)  Inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS 
como taxista;

g)  Comprovante de inscrição municipal da atividade junto à Prefeitura 
Municipal de Bauru;

h)  Certidão Negativa de Débitos Mobiliários da Prefeitura Municipal de 
Bauru-SP;

i)  Comprovante de residência em Bauru-SP;
j)  01 foto 3x4 recente;

Art. 17 Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista as suas 
especificidades na seguinte conformidade:
I   -  Autorizatário não Condutor;
II  -  Autorizatário Condutor;
III -  Condutor Auxiliar;
IV -  Condutor Empregado.

Art. 18 Verificada a regularidade da documentação exigida para cadastro de condutor e 
após o efetivo cadastro, o requerente tomará ciência da legislação da atividade, da 
localização de logradouros públicos e principais ruas da cidade pela forma didática 
que a EMDURB estabelecer.

Art. 19 Fica vedada a prestação de serviço nas condições abaixo:
I -  De Autorizatário para outro Autorizatário;
II -  De Condutor Auxiliar para mais de um Autorizatário;
III -  De Condutor Empregado para mais de um Autorizatário.

Art. 20 A qualquer tempo poderá ser alterado ou cancelado o registro do inscrito que violar 
as disposições do presente regulamento, após regular procedimento administrativo, 
onde seja assegurado o amplo direito de defesa, ou a pedido através de requerimento 
do interessado atendendo as questões legais das legislações em vigor.

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
Art. 21 O veículo destinado ao Transporte Remunerado de Passageiro Individual – Táxi 

Acessível deverá ser de cor branca, estar credenciado pelo município de Bauru-SP 
através do Alvará de Tráfego da EMDURB, padronização estabelecida pelo município 
(layout), estar adesivado com o “Símbolo Universal de Acessibilidade” em todas as 
suas “faces”, ser registrado na categoria aluguel em nome do Autorizatário, estar 
licenciado no município de Bauru-SP, bem como estar com o seguro obrigatório, 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, em 
vigência.

§ 1º A EMDURB em conjunto com a Polícia Militar efetuará a fiscalização do veículo 
que estiver efetuando o Transporte Remunerado de Passageiros em desconformidade 
com o caput do artigo, ou   seja, sem autorização do Município, onde será aplicado 
uma multa de 50 UFESP e o veículo será  recolhido ao Pátio da CIRETRAN – Bauru/
SP.

§ 2º O veículo apreendido em decorrência do § 1º, só  poderá ser retirado do Pátio da 
CIRETRAN – Bauru / SP  após o pagamento da multa aplicada pelo município, 
referente ao transporte remunerado sem autorização do município. O que não 
desobriga o requerente do pagamento das despesas efetuadas pelo(s) autorizatário(s) 
quando da remoção e estadia do veículo no local credenciado pelo estado/município.

§ 3º Na reincidência da conduta infracional do § 1º , o valor da multa será multiplicado 
por 2 (dois).

Art. 22 Os veículos a serem utilizados para o exercício da atividade de Táxi Acessível devem 
estar providos de taxímetros devidamente aferidos e lacrados pelo Instituto de Pesos 
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e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM ou por qualquer outro órgão / entidade que 
venha a substituí-lo e que esteja devidamente credenciado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

Parágrafo único. A violação ou adulteração do taxímetro, ou do lacre do IPEM é infração para 
revogação da Autorização.

Art. 23 O veículo a ser credenciado para o exercício da atividade deverá estar adaptado 
com rampa ou com plataforma  elevatória para no mínimo 250 Kg, na extremidade 
traseira ou lateral ou com outra tecnologia que atenda os padrões de Legislações que 
versarem sobre acessibilidade em veículos adaptados. Conter fixador de cadeira de 
rodas, cinto de segurança para o cadeirante e encosto de cabeça regulável e removível 
para todo e qualquer tipo de cadeira de rodas.

Parágrafo único. O Autorizatário deverá apresentar o projeto do veículo adaptado, atestado por 
responsável técnico com o desenho do veículo alterado e os equipamentos 
instalados, bem como o Certificado de Inspeção/Certificado de Segurança Veicular 
(CSV) expedido por órgão credenciado pelo INMETRO e homologado junto ao 
DENATRAN.

Art. 24 O veículo deve possibilitar no mínimo o transporte do motorista, de 01 (um) 
cadeirante e de mais 01 (um) acompanhante na mesma viagem.

Art. 25 A identificação visual do veículo deverá atender aos padrões estabelecidos pelo 
Poder Público, com exceção das portas dianteiras que poderão ser padronizadas 
conforme interesse do Autorizatário com a sua identificação visual (“logomarca”), 
quando houver esta disposição.

Art. 26 Dispositivo Luminoso na cor “branca” com a palavra “TÁXI” na cor “verde” na 
parte externa superior do veículo (teto), nos padrões da Resolução do CONTRAN nº 
393/68.

Art. 27 O veículo deverá ser substituído obrigatoriamente após um período de 10 anos 
(dez) anos de vida útil. Podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos a pedido 
do Autorizatário com a apresentação de Laudo de Inspeção Técnica emitida por 
organismo devidamente credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia – INMETRO comprovando o perfeito estado de funcionamento do 
veículo e equipamentos adaptados.

§ 1º  O Autorizatário pode requerer a substituição do veículo credenciado por outro do 
mesmo   ano ou ano superior (mais novo).

§ 2º O veículo a ser substituído deverá ser apresentado à EMDURB, totalmente 
descaracterizado da padronização visual estabelecida pelo município para o exercício 
da atividade, retirada de todos  os  equipamentos exigidos na regulamentação, bem 
como com a alteração do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - 
CRLV da categoria “aluguel” para “particular”.

§ 3º Fica dispensado da obrigatoriedade do parágrafo acima o veículo que ainda for 
continuar na atividade de táxi.

Art. 28 Fica autorizado a exploração de publicidade no Táxi Acessível somente no para-brisa 
traseiro.

§ 1º É vedada a colocação de propaganda de cigarros, materiais ligados ao tabagismo, 
bebida alcoólica, entorpecente, literatura pornográfica ou atentatória à moral e 
política.

§ 2º Tratando-se de propaganda eleitoral deverá estar de acordo com a legislação eleitoral 
vigente.

PONTO DE ESTACIONAMENTO  - VAGA
Art. 29 O acréscimo de Táxi Acessível ao Cadastro de veículos credenciados para executar a 

atividade de Transporte no município de Bauru-SP, deverá executar o atendimento do 
serviço da sua Sede/Garagem aprovados pelo Poder Público, não podendo executar 
a exploração da atividade nos pontos  regulamentados pelo município para o Táxi 
Comum.

Parágrafo único. Fica dispensado da exigência estabelecida no caput deste artigo os veículos já 
cadastrados como Táxi Comum e que adaptarem os seus respectivos veículos para 
atender também ao público com deficiência física ou mobilidade reduzida, temporária 
ou permanente de forma mais adequada.

Art. 30 O Táxi Acessível terá como prioridade de atendimento as pessoas portadoras de 
deficiência física ou com mobilidade reduzida, porém, quando não atendendo 
o público específico a que se  destina poderá também atender o público do Táxi 
Comum, se o passageiro assim o desejar.

Art. 31 As Sedes/Garagens devidamente credenciadas pelo município para o transporte de 
Táxi Acessível, obrigatoriamente terão o (s) seu(s) endereço(s) e telefones de contato 
divulgados no site da EMDURB para conhecimento da coletividade.

Art. 32 Os Pontos de Estacionamento do Táxi Acessível (Sede/Garagem) serão fixados 
através de Portaria do Presidente da EMDURB, em função do interesse público e 
conveniência administrativa, com especificação de categoria, localização, número de 

ordem, quantidade de veículos que neles poderão estacionar e as eventuais condições 
especiais, observando-se os limites imposto por Lei.

Parágrafo único. A ocupação das vagas criadas deverá ser precedida de processo seletivo, ou outra 
forma admitida em Lei, sempre se dando  publicidade dos atos por meio do Diário 
Oficial do Município de Bauru-SP (DOM).

TARIFAS
Art. 33 As tarifas a serem cobradas dos usuários dos serviços de Táxi Acessível serão as 

mesmas do Táxi Comum, que serão fixadas por ato do Poder Executivo Municipal, 
após aprovação de planilha dos custos de operação apresentada à EMDURB, por 
qualquer Autorizatário regularmente cadastrado ou pelo seu representante de classe.

§ 1º  O Autorizatário poderá praticar desconto ou efetuar tarifas promocionais.
§ 2º  O condutor que cobrar valor maior que o estipulado em Decreto Municipal ficará 

sujeito a uma multa de 50 UFESP, e além da devolução do valor cobrado a maior 
do usuário, terá o processo de reclamação formulado pelo passageiro encaminhado 
à Autoridade Policial competente para melhor averiguação e providências que julgar 
necessária. 

Art. 34 As  chamadas por telefone só deverão ter o taxímetro ligado quando da chegada do 
passageiro ao veículo, porém, fica estipulado o valor de mais 01 (uma) bandeirada 
a ser cobrado do passageiro pelo deslocamento ocioso em relação à  ida até o local 
onde se encontra o mesmo, se assim o desejar.

Art. 35 O condutor deverá expedir, quando solicitado, um recibo que deverá conter:
I -  seu nome e assinatura;
II –  data e hora do transporte;
III – identificação do veículo;
IV –  o deslocamento efetuado (origem – destino);
V –  valor pago pelo transporte descrito no taxímetro.

DEVERES , OBRIGAÇÕES  E DIREITO
DOS AUTORIZATÁRIOS E CONDUTORES

Art. 36 Constituem deveres e obrigações dos Autorizatários:
I -  Manter as características fixadas para o veículo;
II - Zelar pela inviolabilidade do taxímetro, aparelhos registradores e outros;
III -  Providenciar para que o veículo porte o conjunto de equipamentos exigidos;
IV -  Apresentar o veículo em perfeita condição de conforto, segurança e higiene;
V -  Cumprir rigorosamente as determinações da EMDURB e as disposições 

desta Lei;
VI -  Não confiar a direção do veículo para realização de transporte de passageiro 

a quem não esteja inscrito no Cadastro de Condutores ou com o Registro 
Cadastral cassado;

VII -  Dar a adequada manutenção ao veículo e seus equipamentos, de modo 
que os mesmos estejam sempre em perfeitas condições de conservação e 
funcionamento, controlando seu uso e vistoriando-os permanentemente;

VIII -  Apresentar periodicamente e sempre que for exigido, o veículo para vistoria 
técnica, comprometendo-se a sanar as irregularidades no prazo assinalado;

IX -  Providenciar que no veículo estejam todos os documentos em validade e nos 
locais indicados;

X -  Providenciar que seus empregados ou auxiliares cumpram rigorosamente as 
disposições desta lei;

XI -  As demais obrigações acometidas no artigo seguinte, quando for o caso;
XII -  Manter o seu cadastro e do auxiliar atualizado na EMDURB.

Art. 37 Constituem deveres e obrigações dos condutores de veículo credenciado, além dos 
previstos na legislação de trânsito:
I -  Trajar-se adequadamente, evitando o uso de bermuda, chapéu e boné;
II -  Receber passageiros no seu veículo e transportá-los com o taxímetro 

operando;
III -  Cobrar o valor exato da corrida, conforme taxímetro ou tabela quando 

autorizada;
IV -  Tratar com urbanidade e polidez os passageiros, o público e agentes de 

fiscalização;
V -  Acatar e cumprir todas as determinações dos fiscais e dos demais agentes 

administrativos;
VI -  Não efetuar transporte de passageiros, bagagens e volumes além da 

capacidade do veículo;
VII -  Transportar o passageiro ao destino solicitado pelo caminho mais curto, 

sempre que possível;
VIII -  Portar os documentos obrigatórios em validade, os pessoais, os do veículo e 

os relativo ao serviço;
IX -  Prestar o serviço somente com o veículo e seus equipamentos em perfeitas 
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condições de conservação, funcionamento, segurança e limpeza;
X -  Não se ausentar do ponto quando seu veículo estiver estacionado no mesmo, 

exceto se deixar o veículo fechado no último lugar da fila;
XI -  Cumprir rigorosamente as normas prescritas nesta Lei e nos demais 

regulamentos da atividade.
XII-  Não encobrir o taxímetro ou aparelho registrador, mesmo que parcialmente, 

quando em serviço;
XIII –  Executar o transporte de forma contínua e eficiente, com comparecimento 

diário a um ponto; 
XIV -  Não promover desordem no ponto de estacionamento ou perturbar o sossego 

público;
XV -  Não ingerir bebida alcoólica em serviço ou quando estiver por iniciá-lo;
XVI -  Providenciar a limpeza e manutenção do veículo fora da via pública;
XVII -  Não colocar no veículo enfeites, decalques, desenhos, sem anuência;
XVIII - Apresentar-se ao passageiro identificado e devidamente asseado;
XIX -  Providenciar outro veículo em caso de interrupção da viagem;
XX -  Emitir recibo do serviço prestado, quando lhe for solicitado;
XXI -  Manter o seu cadastro atualizado na EMDURB;
XXII -  Não confiar a direção do veículo a terceiros.

Art. 38 É direito do Autorizatário e do Condutor,  Auxiliar ou  Empregado,  no que couber:
I -  Solicitar a exclusão ou inclusão de Condutor Auxiliar na  sua Autorização;
II -  Recusar passageiro em visível estado de embriaguez ou sob efeito de 

tóxicos;
III -  Recusar passageiro perseguido pela polícia ou perseguido pelo clamor 

público;
IV -  Recusar passageiro no período noturno quando sentir que sua integridade 

física corre perigo;
V -  Solicitar o resguardo da Autorização em razão de impossibilidade justificada 

para o exercício da atividade até o próximo recadastramento, renovável 
somente por mais um ano; 

VI -  Utilizar o para-brisa traseiro para veiculação de propaganda comercial, 
institucional ou eleitoral:
a)  É vedada a colocação de propaganda de cigarros, materiais ligados ao 

tabagismo, bebida alcoólica, entorpecente, literatura pornográfica ou 
atentatória à moral e política.

b)  Tratando-se de propaganda eleitoral deverá estar de acordo com a 
legislação eleitoral vigente.

VII -  Relatar qualquer dificuldade de operação para que a EMDURB possa 
apreciar a sua resolução;

VIII -  Recusar receber pessoas trajadas de forma a poder danificar o veículo ou 
lesar o condutor;

IX -  Solicitar a substituição do veículo quando necessitar atendendo aos 
requisitos desta Lei;

X -  Solicitar revisão da tarifa quando a mesma estiver defasada, justificando o 
pedido;

XI -  Recorrer das infrações administrativas que são imputadas pela EMDURB;
XII -  Recusar passageiro que não se identifique quando solicitado a fazê-lo.

DA FISCALIZAÇÃO
Art. 39  A fiscalização dos serviços será exercida por agentes credenciados pela EMDURB, 

para os quais serão emitidas identificações específicas.
Parágrafo único. Os agentes da fiscalização poderão determinar as providências que julgarem 

necessárias à irregularidade da execução dos serviços, segundo disposições legais, 
lavrando-se sempre autos circunstanciados.

Art. 40 Os termos decorridos de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que possível, 
em formulários denominados de "Auto de Infração", extraindo-se cópia para anexar 
a processo administrativo e entregando-se cópia à pessoa sob fiscalização.

§ 1º Constatada eventual irregularidade será lavrado Auto de Infração e o Autorizatário e/
ou Condutor deverá sanar a irregularidade o mais rápido possível.

§ 2º  Não sendo sanado o fato gerador que deu origem ao Auto de Infração efetuado fica o 
autorizatário em situação de irregularidade passível de processo administrativo para 
se cassar a autorização.

DO AUTO DE INFRAÇÃO
Art. 41 Ocorrendo às infrações Previstas nos Grupos I, II, III e IV do Anexo I do presente 

regulamento, será  lavrado Auto de Infração que deverá conter:
I -  Tipificação da Infração;
II -  Data, local e horário do cometimento da Infração;
III -  Identificação do Autorizatário e/ou condutor e dados do veículo;
IV -  Assinatura do Autuado, sempre que possível, que valerá como notificação, e
V -  Identificação do Agente Autuador.

Parágrafo único. Para  cada  infração será lavrado um Auto de Infração.
Art. 42 Lavrado o Auto de Infração e em havendo discordância do  Autorizatário e/ou 

Condutor o mesmo poderá formalizar um processo com a sua defesa solicitando a  
impugnação da  autuação.

Parágrafo único. O Auto de Infração preenchido pelo Agente da Fiscalização não poderá conter:

I -  rasuras;
II -  informações incompletas;
III -  ou deixar de conter a identificação do agente autuador.

DEFESA EM RELAÇÃO  A  AUTUAÇÃO
Art. 43 A defesa em relação à autuação deve ser protocolizada junto a EMDURB no prazo de 

15 (quinze) dias a contar da data de conhecimento da lavratura do auto de infração. 
Parágrafo único. Compete ao impugnante instruir a impugnação com os documentos destinados a 

provar-lhe as alegações, como também à indicação do rol testemunhal, se assim 
desejar, precisando a qualificação completa dos mesmos, limitado o número de 03 
(três) testemunhas.

Art. 44 A defesa em relação a autuação será encaminhada à Comissão de Análise de Auto 
de Infração de Transportes Especiais, que a remeterá ao setor responsável pela 
fiscalização para que este possa, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se manifestar 
das alegações nela contida.

Art. 45 Não havendo solicitação de impugnação da autuação no prazo descrito no artigo 
43 do presente regulamento, será declarada a revelia do infrator, considerando-se 
verdadeiros os fatos imputados.

Art. 46 Entende-se como definitiva a  imposição de penalidade da qual não mais caiba 
impugnação ou recurso administrativo.

DAS PRERROGATIVAS DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE    
 TRANSPORTES ESPECIAIS

Art. 47 Será designada, mediante Portaria do Presidente da EMDURB, uma Comissão 
de Análise de Recurso de Auto de Infração de Transportes Especiais contra as 
penalidades determinadas neste Regulamento, que deverá, após os procedimentos 
legais, emitir um relatório circunstanciado ao mesmo, opinando pela aplicação da 
penalidade ou arquivamento do processo.

Art. 48 Quando mais de uma infração ao regulamento dos serviços decorrer do mesmo 
fato e a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de convicção, o 
procedimento será formalizado em um só instrumento processual, alcançando todas 
as infrações originadas do fato e seus infratores.

Art. 49 A comissão pode, de ofício, em qualquer momento do processo:
I -  Indeferir as medidas meramente protelatórias;
II -  Determinar a oitiva do infrator ou de qualquer outra pessoa para elucidar o 

caso;
III -  Determinar quaisquer providências para o esclarecimento dos fatos.

Art. 50 A Presidência da EMDURB, de posse do relatório circunstanciado, poderá:
I -  Determinar o cancelamento da autuação;
II -   Homologar o auto de infração;
III -  Aplicar a penalidade estabelecida.

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 51 Pela inobservância dos preceitos contidos neste Regulamento e nas demais normas e 

instruções complementares, os infratores ficam sujeitos às infrações relacionadas no 
Anexo I deste regulamento.

Art. 52 As infrações submetem os autorizatários e condutores às seguintes cominações:
I -  Multa;
II -  Apreensão do veículo;
III -  Revogação da Autorização.

Art. 53 Compete à EMDURB, a aplicação das penalidades descritas no artigo anterior.
Parágrafo único. Os Autorizatários são responsáveis solidários pelas infrações cometidas por si e pelos 

respectivos condutores auxiliares.
Art. 54 A multa será aplicada ao Autorizatário e/ou Condutor dos serviços e corresponderá a 

determinado número de UFESP’s, nos casos definidos no Anexo I deste Regulamento, 
bem como ensejará em uma pontuação que será  lançada  no  prontuário da 
Autorização e que concorrerá para a sua Revogação:

§ 1º As multas serão assim classificadas:
A - Grupo I: Infração leve; Valor da Multa 03 (três) UFESP; 03 pontos;
B - Grupo II: Infração Média; Valor da Multa 05 (cinco) UFESP; 04 pontos;
C - Grupo III: Infração Grave; Valor da Multa 10 (dez) UFESP; 05 pontos; 
D - Grupo IV: Infração Gravíssima; Valor da Multa 50 (cinquenta) UFESP; 07 pontos.

§ 2º  No caso de reincidência específica, no prazo de 90 (noventa) dias, tanto o valor da 
multa  quanto a pontuação terão um fator multiplicativo de 02 (dois), ou seja, em 
dobro.

Art. 55 A soma de pontos relativos as infrações cometidas em um período de 12 meses 
concorrerão para revogação da Autorização:

§ 1º Para Pessoa Física, Autorizatário e/ou Condutor Auxiliar, a soma de 15 (quinze) 
pontos.

§ 2º Para Pessoa Jurídica, a soma de 60 (sessenta) pontos.
I -  Tendo sido revogado o Alvará de Autorização da Empresa será enviado à 

Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bauru 
solicitação da revogação da “Licença de Funcionamento” (uso e ocupação 
de solo), para encerramento das atividades.

Art. 56 As penalidades e a pontuação citadas serão aplicadas separadas ou cumulativamente.
Art. 57 A aplicação da pena de revogação da Autorização impedirá nova Autorização, pelo 
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prazo de 05 (cinco) anos.
Parágrafo único. O impedimento referido no "caput" deste artigo aplica-se a pessoa física e todos os 

sócios da pessoa jurídica.
Art. 58 A aplicação das penalidades previstas neste Regulamento não confundem 

com as prescritas em outras legislações, como também não elidem quaisquer 
responsabilidades de natureza civil ou criminal perante terceiros.

DOS PROCEDIMENTOS  PARA  APLICAÇÃO DE PENALIDADES
Art. 59 Com exceção da aplicação das penalidades de multa e apreensão que são imediatas, 

o procedimento para aplicação de penalidade de revogação da Autorização será 
iniciado com a abertura do processo administrativo, contendo a determinação 
respectiva, juntando-se o instrumento que lhe deu origem e oportunamente todos os 
demais escritos pertinentes.

Parágrafo único. O processo referido no "Caput" deste artigo, originar-se-á do(s) Auto(s) de 
Infração(ões) lavrado(s) pelo(s) agente(s) fiscalizador(es) com relação às situações 
ou condutas estabelecidas no Anexo I e Anexo II, da denúncia reduzida a termo por 
usuários dos serviços, pelo Sindicato da Categoria, por agentes administrativos ou 
por ato de ofício praticado pela Diretoria de Trânsito e Transportes ou por qualquer 
setor da EMDURB.

Art. 60 A multa aplicada deverá ser recolhida junto à Tesouraria da EMDURB no prazo de 
16 (dezesseis) dias, contados de sua definitiva imposição.

Parágrafo único. Não sendo efetuado o pagamento no período estabelecido no caput deste artigo, 
este valor deverá ser obrigatoriamente recolhido quando do recadastramento da 
modalidade, ou quando por qualquer eventualidade se altere o cadastro.

Art. 61 A imposição da penalidade de apreensão, será aplicada a partir da 3ª multa, 2ª 
reincidência na mesma infração dentro do prazo de 90 (noventa) dias, lavrando-se o 
respectivo Auto de Recolhimento e Remoção de Veículo de Transportes Especiais. 

Art. 62 O infrator será citado do procedimento administrativo instalado para revogação da 
autorização, para querendo apresentar impugnação.
IMPUGNAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

Art. 63 O infrator citado em processo de revogação da autorização poderá apresentar 
impugnação por escrito, perante a EMDURB no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
a contar da ciência do mesmo.

Parágrafo único. A impugnação ofertada instaura a fase litigiosa de procedimento.
Art. 64  A impugnação mencionará:

I -  A autoridade julgadora a quem é dirigida;
II -  A qualificação do impugnante;
III -  Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
IV -  A especificação das provas que se pretenda produzir, sob pena de preclusão;
V -  As diligências que o impugnante pretenda que sejam efetuadas, expostos os 

motivos que a justifiquem.
§ 1º Compete ao impugnante instruir a impugnação com os documentos destinados a 

provar-lhe as alegações, como também a indicação do rol testemunhal, se assim 
desejar, precisando a qualificação completa dos mesmos, limitado o número de 03 
(três) testemunhas.

§ 2º Serão indeferidas as diligências consideradas prescindíveis ou impraticáveis, a juízo 
exclusivo da EMDURB.

Art. 65 Não sendo apresentada a impugnação ou apresentada de forma intempestiva, será 
declarada a revelia do infrator, considerando-se verdadeiros os fatos imputados.

Parágrafo único. Em despacho fundamentado a autoridade julgadora poderá deixar de aplicar a pena 
de revelia, caso verifique o não cometimento da infração imputada.

Art. 66 A decisão da autoridade julgadora consistirá:
I -  Aplicação da penalidade correspondente;
II -  Arquivamento do processo.

DAS CITAÇÕES E DAS INTIMAÇÕES
Art. 67 A citação far-se-á:

I -  Por ofício, através do servidor designado com protocolo de recebimento;
II -  Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento (AR) da pessoa 

citada;
III -  Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e 

II.
Parágrafo único. O edital será publicado uma vez, no Diário Oficial do Município (DOM) ou em jornal 

de circulação local.
Art. 68 Considerar-se-á feita a citação:

I -  Na data de ciência do citado ou da declaração de quem fizer a citação, se 
pessoal;

II -  Na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida, 
dez dias após a entrega da citação na agência postal telegráfica;

III -  Quinze dias após a publicação de edital, se este for o meio utilizado.
Art. 69 As intimações serão efetuadas na forma descrita nos incisos I, II ou III do artigo 67, 

aplicando igualmente o disposto nos incisos I, II ou III do artigo 68.
DOS PRAZOS

Art. 70  Os prazos serão contínuos excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-
se o de vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal da EMDURB.

DOS PREÇOS DE EXPEDIÇÃO
Art. 71 Para obtenção dos documentos referentes ao exercício da atividade em relação a este 

regulamento, o  Autorizatário pagará à Tesouraria da EMDURB, os preços praticados 
pela Empresa a época.

Parágrafo único. É necessário que o Autorizatário esteja quite com a tesouraria da EMDURB e 
Prefeitura Municipal de Bauru, para atender ao caput do artigo.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 72 Fica fazendo parte integrante desta Lei, os Anexos I e II.
Art. 73 A EMDURB, gestora do Sistema de Transporte do município, fará as compatibilizações 

ou modificações necessárias com normas complementares em seus procedimentos de 
trabalho, em conformidade com as novas regulamentações que vierem a surgir e 
forem atinentes a atividade.

Art. 74 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I
GRUPO I 

Multa de 03 UFESP  
03 Pontos 

1. Desrespeitar a fila no ponto.
2. Abandonar o veículo no ponto.
3. Por não se trajar adequadamente.
4. Não atualizar endereço junto a EMDURB.
5. Retardar, propositadamente, a marcha do veículo.
6. Fumar no interior do veículo com ou sem passageiro.
7. Prestar serviço com o veículo em más condições de conforto, segurança ou higiene.
8. Não executar a atividade de forma contínua e eficiente, com comparecimento diário ao ponto.
9. Deixar de portar o(s) documento(s) obrigatório(s) quando do exercício da atividade.
10. Utilizar propaganda ou veicular propaganda em desacordo com este regulamento.
11. Não providenciar outro veículo em caso de interrupção de viagem.
12. Não se apresentar asseado para executar a atividade de transporte.
13. Estacionar o Táxi Acessível em ponto além do permitido.
14. Colocar no veículo, decalques, desenhos sem anuência.
15. Utilizar o veículo para outros fins, não autorizados.
16. Não apresentar para o usuário a tabela de tarifas.
17. Não estar com o registro de condutor visível.
18. Lavar ou consertar o veículo na via pública.

GRUPO II
Multa de 05 UFESP 

04 Pontos
1. Recusar passageiro sem justificativa plausível.
2. Recusar-se a emitir recibo das corridas realizadas.
3. Aliciar passageiro em ponto já ocupado por outro Táxi Acessível.
4. Deixar de apresentar os documentos regulamentares à Fiscalização.
5. Seguir propositadamente, o itinerário mais extenso ou desnecessário.
6. Não tratar com polidez e urbanidade, passageiro, público e agentes da Fiscalização.
7. Descumprir as determinações da EMDURB e outros dispositivos legais da atividade.
8. Estar com o veículo ou equipamento fora dos padrões da regulamentação ou com defeito.
9. Recusar-se a acomodar, transportar, ou retirar a bagagem do passageiro do porta-malas.
10. Transportar objetos que dificultem a acomodação do passageiro ou de sua bagagem.
11. Efetuar transporte de passageiro com o veículo não cadastrado para esse fim.
12. Utilizar ou veicular propaganda em desacordo com este regulamento.
13. Fazer ponto ou permanecer em local não reservado para Táxi .
14. Cobrar a Tarifa mesmo em caso de interrupção de viagem.
15. Promover alterações estruturais em ponto regulamentado.
16. Taxímetro encoberto ou com visibilidade prejudicada.

GRUPO III
Multa de 10 UFESP 

05 Pontos
1. Não respeitar a capacidade de lotação do veículo.
2. Deixar de renovar o alvará do veículo, na ocasião determinada.
3. Transportar passageiros e bagagens além do permitido para o veículo.
4. Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança de passageiros ou a terceiro.
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5. Permitir que pessoa não inscrita no Cadastro de Condutores ou com o Alvará suspenso, cassado, vencido 
ou em nome de outro titular, dirija o veículo.
6. Prestar serviço com o veículo e equipamentos em más condições de conservação, funcionamento e 
segurança.
7. Transportar ou permitir o transporte de objetos volumosos, animais, carga e substâncias que prejudique 
a segurança.
8. Apropriar-se de objetos ou valores esquecidos por passageiros.
9. Omitir socorro a vítima de acidente em que está envolvido.
10. Operar com o lacre do taxímetro alterado ou rompido.
11. Por paralisar o serviço de Táxi sem autorização.

GRUPO IV
Multa de 50 UFESP 

07 Pontos
1. Agredir verbal ou fisicamente passageiros, outros condutores ou agentes da Fiscalização.
2. Ingerir ou estar sob efeito de bebida alcoólica , substância tóxica ou de efeito análogo.
3. Cobrar valor de Tarifa em desacordo com  o regulamento.
4. Proporcionar fuga a pessoa perseguida pela  Polícia.
5. Efetuar o transporte com o taxímetro desligado.
6. Usar o veículo para prática de crime.

ANEXO II
A REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO dar-se-á por razões de interesse público, ou ainda quando:
1) agredir fisicamente passageiros, outros condutores ou agentes da Fiscalização;
2) encontrar-se o condutor do veículo em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias tóxicas, 
prestando serviços ou na eminência de prestá-los;
3) se envolver com a prática de crime ou contravenção com instauração de procedimento legal junto à 
Polícia Judiciária, que venha a impedir o exercício da atividade; 
4) tiver decretada a falência ou entrar em processo de dissolução no caso de empresas;
5) paralisar as atividades por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização da EMDURB, salvo caso fortuito 
ou motivo de força maior;
6) for condenado em sentença transitada em julgado pela prática dos crimes: de roubo, lesão corporal, 
homicídio, extorsão, sequestro ou cárcere privado, extorsão mediante sequestro, corrupção de menores, 
atentado violento ao pudor, rapto, estupro, quadrilha ou bando, tráfico de drogas e crimes contra a economia 
popular, quando no exercício da atividade;
7) quando a Autorização atingir a soma de 15  ou 60 pontos em  infrações nos últimos 12 meses;
8) reiteradamente, descumprir as exigências do artigo 33 desta Lei;
9) reiteradamente descumprir as normas prescritas nesta Lei;
10) deixar de efetuar o recolhimento das multas impostas;
11) Utilizar o veículo para prática de crime.

LEI Nº 6.592, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 56.250/14  Institui a Política Municipal da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familires 
Rurais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à 

formulação das políticas públicas municipais direcionadas à Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais.

Art. 2º  A formulação, gestão e execução da Política Municipal da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases de sua 
formulação e implementação, com a política agrícola nacional, na forma da lei, e com 
as políticas voltadas para a reforma agrária e de segurança alimentar e nutricional.

Art. 3º  Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural aquele que pratica atividades no meio rural atendendo simultaneamente aos  
requisitos do Art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2.006 descritos a 
seguir:
I -  não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II -  utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III -  tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 
pelo Poder Executivo; 

IV -  dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
§ 1º  O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 

condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal 
por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 2º  São também beneficiários desta Lei:
I – todo(a)s produtore(a)s que exercem atividades em regime de agricultura 

familiar que atendam os requisitos descritos no § 2º,  inciso I ao VI, do art. 
3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2.006.

§ 3º  A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento pode estabelecer critérios e 
condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às ações deste Programa 
destinadas aos beneficiários desta lei, de forma a contemplar as especificidades dos 

seus diferentes segmentos.
§ 4º  Poderão ser criadas linhas de incentivo destinadas às cooperativas e associações 

que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro 
de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou 
comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto pela Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento (SAGRA).

Art. 4º  A Política Municipal da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais 
observará, dentre outros, os seguintes princípios:
I -  Descentralização;
II -  Sustentabilidade ambiental, social e econômica;
III -  Equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, 

geração e etnia;
IV -  Participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da 

Política Municipal da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais.

Art. 5º  Para atingir seus objetivos, a Política Municipal da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das 
ações, de forma a favorecer as seguintes áreas:
a) Acesso ao crédito rural; 
b) Assistência técnica e extensão rural;
c) Infraestrutura e serviços;
d) Conservação do solo e recuperação de áreas degradas;
e) Pesquisa;
f) Comercialização;
g) Agroindustrialização;
h) Seguro agrícola; 
i) Habitação;
j) Legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária;
k) Cooperativismo e associativismo;
l) Educação, capacitação e profissionalização;
m) Negócios e serviços rurais não agrícolas. 

Art. 6º  O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário a sua aplicação.
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 14 de novembro de 2.014.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
ANTONIO FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA 

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.635, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 67.111/14 Nomeia o Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru – EMDURB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e considerando o disposto no art. 6º, inciso 
III da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de julho de 1.993, alterada pela Lei Municipal nº 4.504, de 05 de 
janeiro de 2.000;

D E C R E T A
Art. 1º  Ficam nomeados para compor o Conselho Fiscal da Empresa Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB os seguintes membros:
Titulares: Marcos Henrique Mazziero
  Mauro Roberto Ribeiro
  Itagiba Dias Santos Filho
Suplentes: Rosangela do Carmo Devides
  Salvador Roberto G. Sanches
  Lauro Lino de Carvalho Junior

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 19 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
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SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.536/11 - PROCESSO Nº 64.433/14 – AP. 
ao 3.463/10 (capa) - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BEMA 
EMPREENDIMENTOS, IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - OBJETO: As partes resolvem 
alterar o item 2.1. da Cláusula Segunda, para acrescer mais 02 (dois) meses ao prazo de execução do objeto 
do contrato anteriormente firmado, passando de 34 (trinta e quatro) meses para 36 (trinta e seis) meses, 
com fundamento no artigo 57, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, que passa a ter a seguinte 
redação: 2.1.O prazo para início das obras e dos serviços será de 03 (três) dias corridos, contados a partir da 
expedição da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Obras, acompanhada da autorização expressa 
da Caixa Econômica Federal e o de conclusão será de 36 (trinta e seis) meses. As partes resolvem, ainda, 
alterar o item 3.1. da Cláusula Terceira do contrato original, afim de detalhar que o valor de R$ 40.051,59 
(quarenta mil, cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) será pago com recursos próprios do 
MUNICÍPIO, conforme planilha juntada às fls. 02/03 do processo: nº 60.633/14, apensado ao processo 
administrativo nº 3.463/10, passando o referido item a ter a seguinte redação: 3.1.O valor do presente 
contrato será de R$ 5.283.774,39 (cinco milhões, duzentos e oitenta e três mil, setencentos e setenta e 
quatro reais e trinta e nove centavos), obtidos com base na planilha de quantidade e preços unitários 
da CONTRATADA, sendo que o pagamento de serviços de recuperação de Laje – será efetuado com 
recursos próprios do MUNICÍPIO – não previsto no Convênio com a Caixa Econômica Federal, no valor 
de R$ 40.051,59 (quarenta mil, cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), Ficha nº 4.4.90.51.99 
– 15.451.0018 – 1037 – Secretaria Municipal de Obras - ASSINATURA: 14/11/14, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.539/14 - PROCESSO Nº 43.124/14- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: CORREA, FERES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OBJETO: Constitui objeto 
do presente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA A ADOÇÃO DE 
TODAS AS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS NA DEFESA DO MUNICÍPIO NO PROCESSO Nº 
0007364-92.2009.8.26.0071, EM TRÂMITE PERANTE A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESTA 
COMARCA DE BAURU/SP, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 43.124/14. 
- VALOR TOTAL: R$ 4.899,00 – MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, conforme inciso II, do 
art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 – ASSINATURA: 06/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 830/14 - PROCESSO N° 35.929/13 
– CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: PRODUÇÕES ARTES 
GRÁFICAS LTDA – EPP – OBJETO: O CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, o uso do 
imóvel de sua propriedade, abaixo descrito: Setor 04, Quadra 2173, Lote 12 Distrito Industrial IV Um 
terreno situado no lado ímpar do quarteirão 02 da Rua Clóvis Redondo de Magalhães, correspondente 
ao terreno para fins industriais formado pela totalidade dos lotes 12, 13, 14, 15, 16 e 17 da Quadra 36 do 
loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru, SP, 
com o seguinte roteiro perimétrico: Tem início num ponto cravado no alinhamento da Rua Clóvis Redondo 
de Magalhães, quarteirão 02, lado ímpar, na divisa com o lote 11, deste ponto segue na distância de 40,00 
metros até outro ponto, confrontando nesta linha com os lotes 11 e 18, deste ponto deflete à esquerda e segue 
na distância de 21,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Sebastião Simonetti, 
quarteirão 02, lado par, deste ponto deflete à direita em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento 
de 14,14 metros até outro ponto, fazendo esta curva a confluência das Ruas Sebastião Simonetti e Acácio 
Pereira, deste ponto segue na distância de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com 
a Rua Acácio Pereira, quarteirão 05, lado par, deste ponto deflete à direita e em curva com raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,14 metros, fazendo esta curva a confluência das Ruas Acácio Pereira e 
Clóvis Redondo de Magalhães, deste ponto deflete à esquerda e segue na distância de 21,00 metros até 
outro ponto onde teve início a presente descrição, confrontando nesta linha com a Rua Clóvis Redondo 
de Magalhães, encerrando uma área de 1.165,24 metros. quadrados. Referido imóvel consta pertencer a 
Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 115.515 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de 
Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 5.729 e avaliado por R$ 46.609,60 (quarenta e seis 
mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos). – PRAZO: 24 meses – ASSINATURA: 09/10/14.

TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 831/14 - PROCESSO N° 48.132/13 – 
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: ROTA SUL DISTRIBUIDORA 
DE ALIMENTOS LTDA - ME – OBJETO: O CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, o uso 
do imóvel de sua propriedade, abaixo descrito: Setor 04, Quadra 2166, Lote 01 Distrito Industrial IV “Um 
terreno situado no lado ímpar do quarteirão 01 da Rua Rubens Garcia, correspondente ao terreno para fins 
industriais formado pela totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 
da Quadra 29 do loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta 
cidade de Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: Tem início num ponto cravado no alinhamento da 
Rua Rubens Garcia, quarteirão 01, lado ímpar, na divisa com o lote 09, deste ponto segue na distância de 
40,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com os lotes 09 e 20, deste ponto deflete à direita e 
segue na distância de 71,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Dimas Simonetti, 
quarteirão 01, lado par, deste ponto deflete à direita em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento 
de 14,14 metros até outro ponto, fazendo esta curva a confluência das Ruas Dimas Simonetti e Acácio 
Pereira, deste ponto segue na distância de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a 
Rua Acácio Pereira, quarteirão 03, lado ímpar, deste ponto deflete à direita e em curva com raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,14 metros, fazendo esta curva a confluência das Ruas Acácio Pereira e 
Rubens Garcia, deste ponto deflete à direita e segue na distância de 71,00 metros até outro ponto onde teve 
início a presente descrição, confrontando nesta linha com a Rua Rubens Garcia, encerrando uma área de 
3.165,24 metros. quadrados.” Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matrícula nº 115.517 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo 
desenho SP 5725 e avaliado por R$ 126.609,60 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta 
centavos). – PRAZO: 24 meses – ASSINATURA: 09/10/14.

EXTRATOS 

Seção II
Secretarias Municipais

Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana
Telefone: (0xx14) 3223-1675

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

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça

Telefone: (0xx14) 3279-1218
Horário de Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

DOMINGO
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 8 a 10 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00

TERÇA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00
Distrito Industrial 
Domingues Biancard Rua Joaquim Marques de Figueiredo  12 17:00 às 21:00

QUARTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 e 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 e 6 06:30 às 11:00

QUINTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 16 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

SEXTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Sambodrômo S/N 17:00 às 21:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 5 06:30 às 11:00
Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00
Distrito Industrial 
Domingues Biancard Rua Joaquim Marques de Figueiredo  12 16:00 às 20:00

SÁBADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Pousada I Santo Garcia 5 06:30 às 11:00
Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
Vila Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

OBS: Nos locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas. De terça-feira a sábado no 
período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.
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COMUNICADO
Comunicamos que os feirantes abaixo relacionados recolheram a taxa única de fiscalização de 
estabelecimento (TUFE) referente ao exercício 2014.

NOME DO SOLICITANTE Nº I.M Data Pgto. Valor em R$
Alessandra Floriano Alexandre 544029 17/9/2014 112,70
Antônio Roberto Gonçalves 19/09/2014
Clovis Galiza da Silva 543980 12/9/2014 112,70
Erika Francine Rodrigues Castro 20/10/2014 MEI
Fábio Marques Nunes 543850 11/9/2014 112,70
Hélio Toshimitsu Takigame 31300 27/10/2014 112,70
Julio Acácio Pinto Neto 542475 14/8/2014 64,18
Leni Aparecida Lemos 544798 17/11/2014 112,70
Marcos Kenji Oshiro 544735 7/11/2014 112,70
Marina Jesus de Oliveira Gonzaga 18/11/2014 MEI
Nair Marques Silva de Araújo 24/10/2014 MEI
Osires de Oliveira 544350 8/10/2014 62,61
Raquel Rodrigues da Silva 544151 23/9/2014 112,70
Ronaldo Adriano Pereira 544277 2/10/2014 62,61

Secretaria da Administração
Luiz Célio Bucceroni

Secretário
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 
PREFEITURA MUNCIPAL DE BAURU

Com o intuito de realizarmos o Recadastramento/2014, convocamos os APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS relacionados abaixo para comparecerem no período de 03 de Novembro A 28 de 
Novembro de 2014, no Setor de Serviço Social da Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua 
Marcondes Salgado, nº 02-45, Bairro Centro, Bauru- SP, (CEP 17010-040), no horário das 8h00 às 
12h00 e das 13h00 às 16h30, munidos dos seguintes documentos originais:
- RG
- CPF
- Comprovante de Residência Atualizado

INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ ACEITO O RECADASTRAMENTO POR PROCURAÇÃO
As pessoas que estiverem acamadas devem entrar em contato através do telefone: (14) 3227-5650, para 
agendar visita domiciliar.
Os beneficiários residentes fora de Bauru deverão providenciar Declaração de Vida e Residência com 
firma reconhecida em cartório, enviando-o à Secretaria Municipal da Administração- Seção de Serviços 
Social, no endereço acima citado.
Salientamos que o RECADASTRAMENTO será efetuado de acordo com o Decreto nº 9.673/2003 e o não 
comparecimento no prazo previsto acarretará na SUSPENSÃO automática do benefício.
ALICE ALCANTI DE ANDRADE
ANGELA MARIA ALVES SILVA
ANTONIA CRISPIM CORREA DOS SANTOS
ANTONIA PENIDO AZEVEDO
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
APARECIDA BENTO
APARECIDA CAMARGO
APPARECIDA FERREIRA LIMEIRA
APPARECIDA RODRIGUEIRO MALMONGE
APPARECIDA RODRIGUES ZANAO
ARY JORGE
BELCHIOR DO AMARAL
BELITA GOMES DA SILVA MARCOS
BENEDITA DE ABREU CANDIDO
BENEDITO ALVES DE LIMA
BENEDITO ANTUNES
BENEDITO CRISPIM APARECIDO DA SILVA
BENEDITO ROSSATO
BRASILIA MORENO FRANCISCO
CARMEM LUCIA DA SILVA FONSECA
CELSO CELESTE FASSONI
CICERO MIGUEL DE ALMEIDA
CIRO PRETO DE OLIVEIRA
CLASUDETE DE SOUZA DESAN
CLAUDIO RAPUCCI
DARCY ALVES DA SILVA
DAVINA GOMES ANTONIO
DIVINA DE SOUZA PEDROZO
DJALMA GOUVEA
DJALMA GOUVEA
DORALICE BUENO MACHADO MEDICE
DORIVAL DOS SANTOS
DURCE MARIA MARTINS
EDILSON TORSANI
EDSON FRANCISCO DE FREITAS
ETELVINA BARBOSA MARQUES
EUGENIA MARIA DA COSTA SARTORI
GENERINO MANOEL DA SILVA
GENY SIMOES DOS SANTOS TOLEDO
ILDA GUALHARDI TERENCIANO

ILDA PIERINA FACINA DE OLIVEIRA
ILDA XAVIER DE MORAES
INÊS FELICIO DE MORAIS
IRACEMA DURVAL MORENO
IRENE AP. PASCOLATI DOS SANTOS
IRENE DE LIMA CASTRO
ISAIRA APARECIDA CAETANO BUENO
IVANI POLI
IZALTINO DA CRUZ
JANDIRA BUENO FERREIRA
JANUARIA PEREIRA NUNES
JOAO QUERINO
JORGE DE ARAUJO RODRIGUES
JOSE DORACI DE MATOS
JOSE RAMIREZ
JOSE ROSA BRITTO
JOSE WILSON AGUIAR SANTOS
JUDITH DE OLIVEIRA PAULETTO
JULIA ALCARRIA
JULIA ESCORCE LAVRAS
JULIETA MADIA DE SOUZA
LEONOR GIMENES DOS ANJOS
LOURDES DA SILVA PRADO
LOURDES MONTEIRO DOS SANTOS
LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA
LUCIELENE APARECIDA FERREIRA DE LIMA
LUIZA DE JESUS SEBASTIAO
LUIZA PIO PEREIRA DE OLIVEIRA
LUZIA FERNANDES SILVA
LUZIA VIEIRA LAVRAS
MARCO ANTONIO PRADO DAVILA
MARIA ANGELA BORTOLI DE GRAVA BOTTACIN
MARIA AP GOMES PEREIRA
MARIA APARECIDA FRESSATTO
MARIA BENEDITA ADAO DUTRA
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
MARIA DE LOURDES FERREIRA
MARIA ERNESTA RODRIGUERO LACASASANTA
MARIA IGNEZ DOS SANTOS CAETANO
MARIA JANETE ANDRIOLLI
MARIA JOSE DE SOUZA
MARIA JOSE FERREIRA
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
MARIA JOSE PRUDENTE ROSA
MARIA PEREIRA DOS SANTOS
MARIA ROSA RIBEIRO
MARIA SILVA RIBEIRO
MARIA SILVINO PIRES GARCIA
MARILDA ROSELI DA SILVA
MARINALVA SANTOS MESQUITA
MARLENE CASTELO MANGINI
MARTA DO NASCIMENTO GHISELLI
MERCEDES BERTUCCI DA SILVA
MILTON FERRAZ RAMOS
NAIDE SUNIGA PEREIRA
NAYR BERTIM BRUZZO
NEIDE FRANCISQUETTE HERRERA
NELZA PINHEIRO CHAGAS
NEUZA PEDROZA DA SILVA
OLGA RODRIGUES POLLIDO
OSEAS GONCALVES DE MATOS
PALMIRA MANIERI ERRERA
PEDRINA DOS SANTOS BARBOZA
RAMIRA DE ALMEIDA SOARES
RITA DE CASSIA BRASIL DA SILVA
ROSA MARGARIDA DOS SANTOS
RUTE MAIA DA SILVA
SANDRA FERREIRA RIBEIRO
SAVERIO PRACHETELLO NETO
SEBASTIANA RODRIGUES GUIMARAES
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
SONIA MARIA LOBO DE SOUZA
TEREZINHA BENEDICTA MACEDO DA SILVA
TEREZINHA MARQUES FERREIRA
THEREZINHA SILVEIRA VIEIRA
THIAGO HENRIQUE FOIZER AMARAL
THOMAZ QUINTANA FILHO
VIRGINIA ROSA GARCIA
VITORIO ALVES

Atenciosamente,
DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

NOMEAÇÃO: A partir de 10/11/2014, portaria nº 3.251/2014, nomeia MEIRE BELCHIOR PRANUVI, 
matrícula nº 32.369, RG nº 16.864.138-0, no cargo em comissão de Diretor de Departamento de Saúde 
Coletiva, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 75.972/2014.
De acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do decreto nº 11.852/2012, não haverá suspensão do cômputo 
do período de estágio probatório, uma vez que realiza as seguintes funções essenciais do cargo efetivo:
- 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.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 19/11/2014, portaria nº 
3.252/2014, concede prorrogação de licença sem vencimentos, pelo período de 01 (um) ano, ao servidor 
WILTON DIAS DA SILVA, matrícula nº 30.392, RG nº 34.387.385-0, Técnico em Construção Civil-
Infra-Estrutura – Desenhista Projetista, lotado na Secretaria do Meio Ambiente, conforme protocolo/e-doc 
nº 72.887/2014.

PRORROGAÇÃO DE CESSÃO: Portaria nº 3.254/2014, prorroga a cessão do servidor CLAUDINEY 
HENRIQUE DE OLIVEIRA, matrícula nº 23.109, RG nº 25.490.543-2, Agente em Gestão Administrativa 
e Serviços – Agente de Administração, para prestar serviços junto ao Ministério Público do Trabalho – 
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região em Bauru, com prejuízo de vencimentos, no período de 
01/01/2014 a 31/12/2014, conforme protocolo/e-doc nº 71.958/2014.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA
PORTARIA N° 3246/2014: O Diretor de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições 
e considerando o disposto no artigo 6º e incisos da Lei nº 5.999/2010 regulamentado pelo Decreto nº 
12.306 de 13 de novembro de 2013, resolve: Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) 
MARA LÚCIA BRASIL REIS, RG 21.437.386 do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS para o cargo de ESPECIALISTA 
EM GESTAO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, classificado(a) em 
01º lugar, regulado pelo Edital  nº 02/2014, a partir de  13 de novembro de 2014.  

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
Dir. Depto.  Administração de Pessoal

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2462, do (a) Sr(a). NATALIA 
FRASCARELLI, portador do RG 49.522.212-4, classificado (a) em 20° lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 01/13), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “ARQUITETURA E 
URBANISMO”, em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 17/11/2014.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2462, do (a) Sr(a). BRUNA HELENA 
DE MOURA, portador(a) do RG 44.550.252-6, classificado (a) em 6° lugar no Processo Seletivo (Edital 
nº 03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “ENFERMAGEM”, em virtude 
de DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 13/11/2014.

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 20° classificado (a), fica 
convocado (a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ARQUITETURA E URBANISMO, 
na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA portador(a) do RG 
36.166.883-1 classificado(a) em 21° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na 
área de ARQUITETURA E URBANISMO, edital nº 01/13. Este deve comparecer ao CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, 
Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não 
comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 6° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENFERMAGEM, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o(a) Sr(a) CAMILA RODRIGUES DE LELLIS portador(a) do RG 42.530.124-2 classificado(a) 
em 7° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ENFERMAGEM, edital 
nº 03/14. Este deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “RESPONSABILIDADE SOCIAL NO COMBATE A DENGUE”
Serão abordados os seguintes assuntos: O que é Dengue? Ciclo de Transmissão, Sintomas e Formas de 
Prevenção.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos de: Ajudante Geral, Servente de Limpeza, Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro 
de Segurança e Médico do Trabalho, enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 24/11/14 – 14h

Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar
Palestrante: Roldão Antonio Puci Neto.
Graduado em Química pela Universidade do Sagrado Coração (USC) - Bauru
Inscrições: das 08h00 do dia 18/11/2014 às 12h00 do dia 24/11/14. As inscrições são realizadas através do 
site www.bauru.sp.gov.br.
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

PALESTRA: “O QUE ADOECE NO TRABALHO”
Serão abordados os seguintes assuntos: O trabalho enobrece ou adoece o homem? Como o trabalho 
contribui para o bem estar das pessoas? Sinais de alerta que podem indicar o adoecimento dos trabalhadores 
pelo trabalho Exaustão, insatisfação, frustração entre outros: podem adoecer ou ajuda o trabalhador no 
crescimento profissional e pessoal? Formas de prevenção  para se evitar o adoecimento pelo trabalho.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 25/11/14 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar
Palestrante: Dra. Maria Helena de Abreu
Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia.  Residência Médica em Medicina 
Preventiva e Social junto à Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, campus de 
Botucatu. Título de Especialista em Medicina Preventiva e Social, Medicina do Trabalho e Homeopatia. 
Especialização em Homeopatia e em Medicina do Trabalho.
Mestre em Saúde Pública junto à Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho”, campus de Botucatu.
Inscrições: das 11h00 do dia 03/11/2014 às 17h00 do dia 24/11/14. As inscrições são realizadas através do 
site www.bauru.sp.gov.br.
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

PORTARIA Nº 110/2014
DARLENE MARTIN TENDOLO, Secretária Municipal do Bem-Estar Social – SEBES, no uso de suas 
atribuições legais:

RESOLVE
Autorizar as servidoras abaixo descritas, pelo prazo de 06 meses, a condução de viaturas municipais, 
compatíveis à categoria que as mesmas são habilitadas, na execução de serviços realizados para 
esta Secretaria, em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2005, com todas as 
responsabilidades cabíveis:

Servidor Cargo Nº Carteira Nacional de 
Habilitação Validade

CLAUDIA PATRÍCIA CLERIGO Assistente Social 01506619637 26/04/2017
JOSE DE SOUZA DINIZ JUNIOR Agente Social 03421182246 07/08/2017
LUCIANA APARECIDA FAZIO 
DIAS Assistente Social 01995669019 15/10/2016

VANESSA NOGUEIRA 
DEVELSO Assistente Social 02636051244 13/07/2017

VALÉRIA APARECIDA CIAFREI Assistente Social 02438026107 03/10/2017

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 13 de novembro de 2014.

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA MUICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
BEM ESTAR SOCIAL/SEBES.

Dispõe sobre as metas, valores, fonte de recursos governamentais e as organizações da sociedade civil aptas 
a executarem o Plano de Trabalho do chamamento público da rede executora socioassistencial privada do 
Município de Bauru para o cofinanciamento no exercício de 2015, com recursos do Fundo Municipal de 
Assistência Social/FMAS e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/FMDCA, bem 
como, comunica prazos, requisitos e documentos para fins de celebração do Termo de Colaboração entre 
poder público e as organizações da sociedade civil.
A Secretaria Municipal do Bem Estar Social, através de sua Secretária, a Assistente Social Darlene 
Martin Tendolo, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto Municipal nº 10.817, de 05 de janeiro 
de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre as metas, valores, fonte de recursos governamentais e as organizações da sociedade 
civil aptas a executarem o Plano de Trabalho do chamamento público através da Resolução nº 02 de 10 de 
novembro de 2014 da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, publicado no Diário Oficial do Município 
em 11 de novembro de 2014, da rede executora socioassistencial privada do Município de Bauru para o 



14 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 20 DE NOVEMBRO DE 2.014

cofinanciamento no exercício de 2015, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS e 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/FMDCA.
Art. 2º O período de execução dos serviços e/ou programas socioassistenciais da Política de Assistência 
Social será de 12 meses a contar de 01 janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Art. 3º A entrega e protocolização da documentação constante do art. 7º, item XX da Resolução nº 02 e 
reti/ratificado na Resolução nº 05 de 18 de novembro de 2014, publicado em 20 de novembro de 2014 
no Diário Oficial do Município, Plano de Trabalho, deverá ser entregue no prazo de 20 a 27/11/2014, na 
sede da Secretaria Municipal do Bem Estar Social/SEBES, localizada à Avenida Alfredo Maia, quadra 
1, s/nº, Vila falcão, em envelope lacrado, identificado com o nome da organização da sociedade civil, 
endereço,telefone e nome do responsável legal,sendo obrigatoriamente um envelope por serviço e/ou 
programa sócio assistencial da rede de proteção social  Básica e/ou da rede de proteção social especial de 
média ou de alta complexidade, em duas vias.
Art. 4º No âmbito da Proteção Social Básica serão cofinanciados os serviços e/ou programas 
socioassistenciais com recursos do FMAS e/ou FMDCA as seguintes Organizações da sociedade civil aptas 
a executarem o Plano de Trabalho no território CRAS Nova Bauru:
SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -TERRITÓRIO CRAS NOVA 
BAURU

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização 
da Sociedade 

Civil 
habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente/ valor 

ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 
para crianças e 

adolescentes de 6 a 
15 anos 

Ação 
Cmunitária 
Pousadense/

Projeto 
Formiguinha

50 R$ 100.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
100.380,00

Ação 
Comunitária 

São 
Francisco de 
Assis/ACOP

80 R$ 160.608,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
160.608,00

Centro 
Espírita 
Amor e 
Caridade/
Colmeia 

152 R$ 234.694,08 R$ 
70.461,12 R$ 0,00 28 R$ 56.212,80 R$ 

361.368,00

Programa de Apoio 
Social/PAS

Centro 
Comunitário 
Assistencial 
Aníbal 
Difrância 

90 R$ 137.721,60 R$ 0,00 R$ 
80.006,40 0 R$ 0,00 R$ 

217.728,00

TOTAL R$ 
840.084,00

Art. 5º No âmbito da Proteção Social Básica serão cofinanciados os serviços e/ou programas 
socioassistenciais com recursos do FMAS e/ou FMDCA as seguintes Organizações da sociedade civil aptas 
a executarem o Plano de Trabalho no território CRAS Santa Cândida.

SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-
TERRITÓRIO DE CRAS SANTA CANDIDA

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização 
da Sociedade 

Civil 
habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo 
Municipal dos 

Direitos da 
Criança e do 
Adolescente/ 

valor ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
crianças de 3 a 6 
anos 

Fundação 
Toledo/
Fundato 

30 R$ 102.643,20 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
102.643,20

Pequenos 
Obreiros de 
Curuçá

30 R$ 102.643,20 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
102.643,20

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes de 6 a 
15 anos 

Fundação 
Toledo/
Fundato 

234 R$ 377.310,96 R$ 0,00 R$ 92.467,44 13 R$ 
26.098,80

R$ 
495.877,20

Pequenos 
Obreiros de 
Curuçá

100 R$ 200.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15 R$ 
30.114,00

R$ 
230.874,00

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
adolescentes e 
jovens de 15 a 17 
anos

Fundação 
Toledo/
Fundato 

40 R$ 59.438,40 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 59.438,40

Programa de 
Inclusão Produtiva/ 
Fase 1 - Preparação 
para o Trabalho e 
Renda e Fase 2 - 
Gestão da Produção 

Fundação 
Toledo/
Fundato

100 R$ 118.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
118.680,00

Programa de Apoio 
Social/PAS 

Fundação 
Toledo/
Fundato

90 R$ 137.721,60 R$ 0,00 R$ 80.006,40 0 R$ 0,00 R$ 
217.728,00

TOTAL R$ 
1.327.884,00

Art. 6º No âmbito da Proteção Social Básica serão cofinanciados os serviços e/ou programas 
socioassistenciais com recursos do FMAS e FMDCAD as seguintes Organizações da sociedade civil aptas 
a executarem o Plano de Trabalho no território do CRAS FERRAZ:

SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TERRITÓRIO CRAS FERRAZ

Serviço/
Programa 

socioassistencial

Organização 
da Sociedade 

Civil 
habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 

Adolescente/ valor 
ano 2015 

Total/ano 2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes de 
03 anos a 6 anos

AELESAB - 
Programas de 
Integração e 
Assistência 
a Criança e 
Adolescentes

30 R$ 102.643,20 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 102.643,20

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para crianças 
e adolescentes 
de 06 anos a 15 
anos 

AELESAB - 
Programas de 
Integração e 
Assistência 
a Criança e 
Adolescentes

80 R$ 160.608,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 160.608,00

Centro 
Espírita Amor 
e Caridade/
Crianças em 
Ação 

140 R$ 216.165,60 R$ 64.898,40 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 281.064,00

Centro 
Espírita Amor 
e Caridade/
Crescer

100 R$ 200.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 200.760,00

Instituto Social 
São Cristovão/
INSCRI 

115 R$ 230.874,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 230.874,00

Casa da 
Criança Madre 
Maria Teodora 
Voiron

100 R$ 200.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 200.760,00

Fundação 
Amigos de 
João Bidu

100 R$ 200.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 200.760,00

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
Idosos

Fundação 
Toledo/Fundato 20 R$ 19.536,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 19.536,00

Programa 
de Inclusão 
Produtiva/ Fase 
1 - Preparação 
para o Trabalho 
e Renda e Fase 
2 - Gestão da 
Produção 

AELESAB - 
Programas de 
Integração e 
Assistência 
a Criança e 
Adolescentes

50 R$ 59.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 59.340,00

Centro 
Espírita Amor 
e Caridade/
Crianças em 
Ação 

80 R$ 94.944,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 94.944,00

Programa 
de Inclusão 

Produtiva/ Fase 
3 - Auxílio 
Produção

AELESAB - 
Programas de 
Integração e 
Assistência 
a Criança e 
Adolescentes

17 R$ 23.045,88 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 23.045,88

Centro 
Espírita Amor 
e Caridade/
Crianças em 
Ação 

21 R$ 28.468,44 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 28.468,44

Programa de 
Apoio Social/

PAS 

Cáritas 
Diocesana de 
Bauru

90 R$ 137.721,60 R$ 0,00 R$ 
80.006,40 0 R$ 0,00 R$ 217.728,00

AELESAB - 
Programa de 
Integração e 
Assistência 
a Crianças e 
Adolescentes

90 R$ 137.721,60 R$ 0,00 R$ 
80.006,40 0 R$ 0,00 R$ 217.728,00

Programa 
de Atenção 
Integrada à 
pessoa com 
deficiência 
sensorial ou 
intelectual

APAE/Bauru 3 R$ 0,00 R$ 2.296,80 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 2.296,80

TOTAL R$ 2.040.556,32

Art. 7º No âmbito da Proteção Social Básica serão cofinanciados os serviços e/ou programas 
socioassistenciais com recursos do FMAS e/ou FMDCA as seguintes Organizações da sociedade civil aptas 
a executarem o Plano de Trabalho no território do CRAS Ferradura Mirim.

TERRITÓRIO CRAS FERRADURA MIRIM

Serviço/
Programa 

socioassistencial

Organização 
da Sociedade 

Civil 
habilitada

Fundo Municipal de Assistência 
Social - cofinanciamento/ valor ano 

2015

Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 

Adolescente/ valor 
ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo
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Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes de 
03 a 06 anos 

Associação 
Comunitária 
Caná 

30 R$ 
102.643,20 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

102.643,20

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes de 

06 a 15 anos 

Associação 
Comunitária 
Caná 

127 R$ 
196.086,60

R$ 
58.878,60 R$ 0,00 40 R$ 

80.304,00
R$ 

335.269,20
Centro 
Espírita Amor 
e Caridade/
Seara de Luz 

117 R$ 
234.889,20 R$ 0,00 R$ 0,00 43 R$ 

86.326,80
R$ 

321.216,00

Centro de 
Valorização 
da Criança/
CEVAC 

120 R$ 
240.912,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

240.912,00

Instituto das 
Apostólas 
do Sagrado 
Coração 
de Jesus/
Ferradura 
Mirim 

155 R$ 
239.326,20

R$ 
71.851,80 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

311.178,00

Instituto 
Profissional 
de 
Reabilitação 
Social - 1º 
de Agosto - 
IPRESPA

80 R$ 
160.608,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

160.608,00

Wise Madnes/
Ferradura 
Mirim

155 R$ 
239.326,20

R$ 
71.851,80 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

311.178,00
Wise Madnes/
Otávio Rasi 125 R$ 

192.990,00
R$ 

57.960,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
250.950,00

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
adolescentes e 
jovens de 15 a 
17 anos

Associação 
Comunitária 
Caná 

25 R$ 
37.149,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 37.149,00

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
Intergeracional

Ação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis /
ACOP 

50 R$ 
98.568,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 98.568,00

Serviço de 
Convivência de 
Vínculos para 
Idosos 

Instituto das 
Apostólas 
do Sagrado 
Coração de 
Jesus/IASCJ

100 R$ 
97.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 97.680,00

Programa 
de Inclusão 
Produtiva/ Fase 
1 - Preparação 
para o Trabalho 
e Renda e Fase 
2 - Gestão da 
Produção 

Instituto das 
Apostólas 
do Sagrado 
Coração de 
Jesus/IASCJ

170 R$ 
201.756,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

201.756,00

Sorri Bauru 100 R$ 
118.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

118.680,00

Programa 
de Inclusão 
Produtiva/ Fase 
3 - Auxílio 
Produção

Instituto das 
Apostólas 
do Sagrado 
Coração de 
Jesus/IASCJ

18 R$ 
24.401,52 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 24.401,52

Sorri Bauru 11 R$ 
14.912,04 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 14.912,04

Programa de 
Apoio Social/
PAS 

Instituto das 
Apostólas 
do Sagrado 
Coração de 
Jesus/IASCJ

90 R$ 
137.721,60 R$ 0,00 R$ 

80.006,40 0 R$ 0,00 R$ 
217.728,00

TOTAL R$ 
2.844.828,96

Art. 8º No âmbito da Proteção Social Básica serão cofinanciados os serviços e/ou programas 
socioassistenciais com recursos do FMAS e/ou FMDCA as seguintes Organizações da sociedade civil aptas 
a executarem o Plano de Trabalho no território do CRAS Nove de Julho.

SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - TERRITÓRIO CRAS NOVE DE 
JULHO

Serviço/
Programa 

socioassistencial

Organização 
da 

Sociedade 
Civil 

habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente/ 

valor ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas 
de 

Governo

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes de 6 
a 15 anos

Associação 
Comunidade 
em Ação 
Êxodo/
ACAE Beta 
(Jaraguá) 

173 278.931,36 0,00 68.383,44 0 R$ 0,00 R$ 
347.314,80

Associação 
Comunidade 
em Ação 
Êxodo/
ACAE Alto 
Alegre 

140 216.165,60 64.898,40 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
281.064,00

Casa da 
Esperança/
CAESP 

164 264.440,16 0,00 64.806,24 46 R$ 
92.349,60

R$ 
421.596,00

Centro 
Espírita 
Amor e 
Caridade/
Girassol 

200 322.488,00 0,00 79.032,00 0 R$ 0,00 R$ 
401.520,00

Ação 
Comunitária 
do Parque 
Jaraguá 
ACOP/Bela 
Vista 

100 200.760,00 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
200.760,00

Ação 
Comunitária 
São 
Francisco 
de Assis 
do Parque 
Jaraguá/
ACOP 

120 240.912,00 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
240.912,00

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
adolescentes e 
jovens de 15 a 
17 anos 

Associação 
Comunidade 
em Ação 
Êxodo/
ACAE Beta 
Jaraguá

50 74.298,00 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
74.298,00

Associação 
Comunidade 
em Ação 
Êxodo/
ACAE Alto 
Alegre 

25 37.149,00 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
37.149,00

Ação 
Comunitária 
São 
Francisco 
de Assis 
do Parque 
Jaraguá/
ACOP

40 59.438,40 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
59.438,40

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
Idosos 

Ação 
Comunitária 
São 
Francisco 
de Assis 
do Parque 
Jaraguá/
ACOP

30 29.304,00 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
29.304,00

Programa 
de Inclusão 
Produtiva/ Fase 
1 - Preparação 
para o Trabalho 
e Renda e Fase 
2 - Gestão da 
Produção 

AELESAB 
- Programas 
de Integração 
e Assistência 
a Criança e 
Adolescentes

130 154.284,00 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
154.284,00

Núcleo 
Amizade 50 59.340,00 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

59.340,00
Associação 
Comunidade 
em Ação 
Êxodo/
ACAE Beta 

50 59.340,00 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
59.340,00

Programa 
de Inclusão 
Produtiva/ Fase 
3 - Auxílio 
Produção

AELESAB - 
Programa de 
Integração e 
Assistência 
a Crianças e 
Adolescentes

20 27.112,80 0,00 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
27.112,80

Programa de 
Apoio Social/
PAS 

Fundação 
Toledo/
Fundato 

180 275.443,20 0,00 R$ 
160.012,80 0 R$ 0,00 R$ 

435.456,00
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Programa 
de Atenção 
Integrada à 
pessoa com 
deficiência 
sensorial ou 
intelectual

APIECE 23 R$ 0,00 R$ 
17.608,80 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

17.608,80

TOTAL R$ 
2.846.497,80

Art. 9º No âmbito da Proteção Social Básica serão cofinanciados os serviços e/ou programas 
socioassistenciais com recursos do FMAS e/ou FMDCA as seguintes Organizações da sociedade civil aptas 
a executarem o Plano de Trabalho no território do CRAS Godoy.

SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-TERRITÓRIO CRAS GODOY

Serviço/
Programa 

socioassistencial

Organização 
da Sociedade 

Civil 
habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente/ valor 

ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
crianças de 3 a 
6 anos 

Casa do 
Garoto 
dos Padre 
Rogacionistas 

30 R$ 102.643,20 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
102.643,20

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes de 6 
a 15 anos

Casa do 
Garoto 
dos Padre 
Rogacionistas 

424 R$ 683.725,44 R$ 0,00 R$ 167.496,96 26 R$ 52.197,60 R$ 
903.420,00

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
adolescentes e 
jovens de 15 a 
17 anos

Casa do 
Garoto 
dos Padre 
Rogacionistas 

50 R$ 74.298,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 74.298,00

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
Idosos 

Instituto das 
Apostólas 
do Sagrado 
Coração 

30 R$ 29.304,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 29.304,00

Programa 
de Inclusão 
Produtiva/ Fase 
1 - Preparação 
para o Trabalho 
e Renda e Fase 
2 - Gestão da 
Produção

Casa do 
Garoto 
dos Padre 
Rogacionistas 

180 R$ 213.624,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
213.624,00

Programa 
de Inclusão 
Produtiva/ Fase 
3 - Auxílio 
Produção

Casa do 
Garoto 
dos Padre 
Rogacionistas 

19 R$ 25.757,16 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 25.757,16

Programa de 
Apoio Social/
PAS 

Casa do 
Garoto 
dos Padre 
Rogacionistas 

180 R$ 275.443,20 R$ 0,00 R$ 160.012,80 0 R$ 0,00 R$ 
435.456,00

TOTAL R$ 
1.784.502,36

Art. 10 No âmbito da Proteção Social Básica serão cofinanciados os serviços e/ou programas 
socioassistenciais com recursos do FMAS e/ou FMDCA as seguintes Organizações da sociedade civil aptas 
a executarem o Plano de Trabalho no território do CRAS Tibiriçá:

SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-TERRITÓRIO CRAS TIBIRIÇA

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização 
da Sociedade 

Civil 
habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 

Adolescente/ valor 
ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes de 03 
a 06 anos

Creche de 
Assistência 
Nossa Criança/
CANC

30 R$ 
102.643,20 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

102.643,20

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes de 06 
a 15 anos

Creche de 
Assistência 
Nossa Criança/
CANC

100 R$ 
200.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

200.760,00

TOTAL R$ 
303.403,20

Art. 11 No âmbito da Proteção Social Básica serão cofinanciados os serviços e/ou programas 
socioassistenciais abaixo elencados com recursos do FMAS e/ou FMDCA as seguintes Organizações da 
sociedade civil aptas a executarem o Plano de Trabalho referenciados pelos territórios de todos os CRAS.
SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -TERRITÓRIO REFERENCIADO 

POR TODOS OS CRAS

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização 
da Sociedade 

Civil habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente/ 

valor ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos para 
crianças de 03 a 
06 anos

Consorcio 
Intermunipal 
da Promoção 
Social /CIPS

30 R$ 102.643,20 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
102.643,20

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes  de 06 
a 15 anos

Consorcio 
Intermunipal 
da Promoção 
Social /CIPS

217 R$ 349.899,48 R$ 0,00 R$ 85.749,72 46 R$ 
92.349,60

R$ 
527.998,80

Programa de 
Estímulo ao 
Primeiro Emprego

Legião Mirim 
de Bauru 500 R$ 497.220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

497.220,00
Legião 
Feminina de 
Bauru

200 R$ 198.888,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
198.888,00

Consorcio 
Intermunipal 
da Promoção 
Social 

450 R$ 447.498,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
447.498,00

Programa de Acesso 
ao Trabalho

Cáritas 
Diocesana de 
Bauru

150 R$ 190.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
190.800,00

Programa de Acesso 
a Documentação 
Civil

Cáritas 
Diocesana de 
Bauru

250 R$ 151.264,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
151.264,80

Programa Capacita 
Educador/
Orientador Social 
dos Serviços de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos/SCFV

Casa do Garoto 
dos Padres 
Rogacionistas

demanda 
do SCFV R$ 188.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

188.160,00

TOTAL R$ 
2.304.472,80

Art. 12 No âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade serão cofinanciados os serviços 
e/ou programas socioassistenciais abaixo elencados com os recursos do FMAS e/ou FMDCA as seguintes 
Organizações da sociedade civil aptas a executarem o Plano de Trabalho.

SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Serviço/
Programa 

socioassistencial

Organização 
da Sociedade 

Civil 
habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 

Adolescente/ valor 
ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Proteção Social 
Especial para 
Pessoas com 
Deficiência, 
Idosas e suas 
Famílias. 

Associação 
de Pais e 
Amigos dos 
Excepcionais 
APAE Bauru 

219 R$ 727.834,68 R$ 0,00 R$ 49.370,04 0 R$ 0,00 R$ 777.204,72

SORRI/Bauru 300 R$ 997.034,04 R$ 0,00 R$ 67.629,96 0 R$ 0,00 R$ 
1.064.664,00

Instituto das 
Apostólas 
do Sagrado 
Coração 

60 R$ 212.932,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 212.932,80

Associação 
de Pais para 
integração 
escolar da 
criança 
especial/
APIECE

125 R$ 443.610,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 443.610,00

Lar Escola 
Santa Luzia 
para cegos 

60 R$ 212.932,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 212.932,80

Fundação 
Toledo - 
Fundato

60 R$ 212.932,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 212.932,80

Sociedade 
de Apoio a 
Pessoa com 
AIDS de 
Bauru/SAPAB

80 R$ 283.910,40 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 283.910,40

ABREC 60 R$ 212.932,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 212.932,80
Associação 
Bauruense de 
Combate ao 
Câncer/ABCC 

60 R$ 212.932,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 212.932,80
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Serviço de 
Proteção Social 
Especial para 

Pessoas Idosas e 
suas Famílias em 

Centro Dia 

Vila Vicentina 
Abrigo para 
Idosos 

30 R$ 246.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 246.240,00

Serviço 
Especializado 
de Abordagem 
Social

Casa do 
Garoto 
dos Padres 
Rogacionistas 

0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 demanda R$ 
108.000,00 R$ 108.000,00

Programa de 
Prevenção e 
Enfrentamento 
as Mulheres 
vítimas de 
violência: 
Mulheres que 
Brilham

Casa do 
Garoto 
dos Padres 
Rogacionistas 

200 R$ 94.446,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 94.446,00

Programa de 
Prevenção ao 
uso abusivo de 
álcool e outras 
drogas

Casa do 
Garoto 
dos Padres 
Rogacionistas 

demanda R$ 50.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 50.400,00

Programa de 
Prestação de 
Assistência 
Jurídica aos 
Usuário do 
PAEFI

Fundação 
Toledo/
Fundato

60 R$ 222.864,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 222.864,00

TOTAL R$ 
4.356.003,12

Art. 13 No âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade serão cofinanciados os serviços e/ou programas 
socioassistenciais a
baixo elencados com os recursos do FMAS e/ou FMDCA as seguintes Organizações da sociedade civil aptas a executarem 
o Plano de Trabalho.

SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Serviço/
Programa 

socioassistencial

Organização 
da Sociedade 

Civil 
habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 

Adolescente/ valor 
ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de Governo 
Federal Meta 

Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas
 de Governo

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional 
em Abrigo 

para criança/
adolescente

Associação 
de Proteção a 
Maternidade 
e a Criança/
APMC

30 R$ 
290.127,60

R$ 
45.655,20 R$ 153.457,20 30 R$ 

99.000,00 R$ 588.240,00

Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis/
ACOP 
Unidade I

20 R$ 
193.418,40

R$ 
30.429,60 R$ 102.306,48 20 R$ 

87.600,00 R$ 413.754,48

Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis/
ACOP 
Unidade II

20 R$ 
193.418,40

R$ 
30.429,60 R$ 102.306,48 20 R$ 

66.000,00 R$ 392.154,48

Recuperação 
e Assistência 
Cristã/RASC

20 R$ 
193.418,40

R$ 
30.429,60 R$ 102.306,48 20 R$ 

66.000,00 R$ 392.154,48

Comunidade 
Bom Pastor/
Unidade I

20 R$ 
193.418,40

R$ 
30.429,60 R$ 102.306,48 20 R$ 

66.000,00 R$ 392.154,48

Comunidade 
Bom Pastor/
Unidade II

20 R$ 
193.418,40

R$ 
30.429,60 R$ 102.306,48 20 R$ 

66.000,00 R$ 392.154,48

Wise 
Madness 20 R$ 

193.418,40
R$ 

30.429,60 R$ 102.306,48 20 R$ 
66.000,00 R$ 392.154,48

Sociedade 
de Apoio 
a Pessoa 
com AIDS 
de Bauru/
SAPAB

20 R$ 
193.418,40

R$ 
30.429,60 R$ 102.306,48 20 R$ 

80.122,32 R$ 406.276,80

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional 
em Abrigo para 
adultos - Casa de 
Apoio 

Sociedade 
de Apoio 
a Pessoa 
com AIDS 
de Bauru/
SAPAB

10 R$ 36.158,40 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 36.158,40

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional 
em Abrigo para 
idosos

Associação 
Beneficente 
Cristã 

100 R$ 
752.124,00 R$ 0,00 R$ 72.000,00 0 R$ 0,00 R$ 824.124,00

Vila Vicentina 
Abrigo para 
Idosos 

50 R$ 
376.062,00 R$ 0,00 R$ 36.000,00 0 R$ 0,00 R$ 412.062,00

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional em 
Casa de Passagem 
para adultos e 
famílias 

CEAC/Centro 
Espírita Amor 
e Caridade

50 R$ 
1.177.380,00

R$ 
219.480,00 R$ 120.000,00 0 R$ 0,00 R$ 

1.516.860,00

Esquadrão 
da Vida/
masculino

30 R$ 
681.427,92

R$ 
131.688,00 R$ 97.000,08 0 R$ 0,00 R$ 910.116,00

Comunidade 
Bom Pastor/
feminino 

20 R$ 
445.956,00

R$ 
87.792,00 R$ 72.996,00 0 R$ 0,00 R$ 606.744,00

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional 
em Residência 
Inclusiva para 
jovens e adultos 
com deficiência 

Associação 
de Pais e 
Amigos dos 
Excepcionais/
APAE Bauru/
Masculina 

16 R$ 
204.042,24 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 204.042,24

Associação 
de Pais e 
Amigos dos 
Excepcionais/
APAE Bauru/
Feminina  

10 R$ 
127.526,40 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 127.526,40

Associação 
Beneficente 
Cristã/
Masculina  

10 R$ 
151.900,80

R$ 
60.000,00 R$ 120.000,00 0 R$ 0,00 R$ 331.900,80

Associação 
Beneficente 
Cristã/
Feminina  

10 R$ 
151.900,80

R$ 
60.000,00 R$ 120.000,00 0 R$ 0,00 R$ 331.900,80

 

ACOP/
Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis/
Masculina

10 R$ 
151.900,80

R$ 
60.000,00 R$ 120.000,00 0 R$ 0,00 R$ 331.900,80

 

ACOP/
Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis/
feminina

10 R$ 
361.900,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 391.900,80

Serviço de 
Acolhimento 
em Família 
Acolhedora 

Fundação 
Toledo - 
Fundato

0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15 R$ 
513.376,20 R$ 513.376,20

ACOP/
Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis

0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15 R$ 
513.376,20 R$ 513.376,20

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional em 
Casa Lar para 
Idosos

ACOP/
Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis

10 R$ 
355.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 355.920,00

ACOP/
implantação  R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 30.000,00

Programa de 
Enfrentamento 
às Situações de 
Risco Social

Casa do 
Garoto 
dos Padres 
Rogacionistas 

200 R$ 
686.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 686.400,00

TOTAL R$ 
11.493.352,32

Art. 14 Está Resolução está disponível no Diário Oficial do Município de Bauru/D.O.M. e no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru, no endereço eletrônico www.bauru.sp.gov.br, link Secretarias/Bem Estar 
Social/Chamamento Público.
Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

RESOLUÇÃO Nº 05, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
BEM ESTAR SOCIAL/SEBES

Dispõe sobre RETI/RATIFICAÇÃO do chamamento público da rede executora socioassistencial privada 
do Município de Bauru para o cofinanciamento no exercício de 2015, com recursos do Fundo Municipal de 
Assistência Social/FMAS e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/FMDCA, bem 
como, comunica prazos, requisitos e documentos para fins de celebração do Termo de Colaboração entre 
poder público e as organizações da sociedade civil.
A Secretaria Municipal do Bem Estar Social, através de sua Secretária, a Assistente Social Darlene 
Martin Tendolo, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto Municipal nº 10.817, de 05 de janeiro 
de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Retificar o Art.25 referente ao anexo 6 – Plano de Trabalho constante da Resolução nº 02 de 10 de 
novembro de 2014, da Secretaria Municipal do Bem Estar Social/SEBES publicado no Diário Oficial do 
Município em 11 de novembro de 2014.
Art.2º Ratificar os demais artigos constantes da Resolução nº 02 de 10 de novembro de 2014, da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social/SEBES publicado no Diário Oficial do Município em 11 de novembro de 
2014.
Art. 3º Está Resolução está disponível no Diário Oficial do Município de Bauru/D.O.M. e no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru, no endereço eletrônico www.bauru.sp.gov.br, link Secretarias/Bem Estar 
Social/Chamamento Público.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Darlene Martin Tendolo
Secretária Municipal do Bem Estar Social 
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ANEXO 6
(manter o timbre da Prefeitura)

PLANO DE TRABALHO

ENTIDADE: ________________________________________________________________________
_________
Nome do Serviço: ____________________________________________________________________
____________
Unidade:________________________________________________________________________
Ano: ___________________________________________________________________
Nome do Responsável pelo Serviço: ______________________________________________________
_________________

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 
(Descrever a missão da entidade, a finalidade, a capacidade de atendimento, considerando sua estrutura 
física, pessoal e os recursos materiais e financeiros) 
(vide Estatuto Social).

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

3 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
1.1 - Usuário: 
1.2 - Objetivo Geral: 
1.3  - Meta de Atendimento: 
3.4 - Prazo de Execução: 

4 - OPERACIONALIZAÇÃO 

5 - TRABALHO SOCIAL
 
6 - AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 

7 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

8 - CRONOGRAMA / PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade
Prazo das atividades/mês

Responsável1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 – IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

10 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
10.1. - RECURSOS HUMANOS 
Fonte de Recurso: Municipal 

QT
Formação 

Profis-
sional

Cargo C/H
Regime

Trabalh-
ista

Salário
Encargos Sociais e Trabalhistas

Total
FGTS IRRF PIS INSS Bene-

fícios 13º Recisão Férias Demais 
Encargos

Fonte de Recurso: Estadual 

QT
Formação 

Profis-
sional

Cargo C/H
Regime

Trabalh-
ista

Salário
Encargos Sociais e Trabalhistas

Total
FGTS IRRF PIS INSS Benefí-

cios 13º Recisão Férias Demais 
Encargos

Fonte de Recurso: Federal 

QT
Formação 

Profiss-
ional

Cargo C/H
Regime

Trabalh-
ista

Salário
Encargos Sociais e Trabalhistas

Total
FGTS IRRF PIS INSS Bene-

fícios 13º Recisão Férias Demais 
Encargos

Obs: Relacionar Todos os funcionários, vinculados aos Serviços e/ou Programa

10.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

Fonte de Recurso: Estadual 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

Fonte de Recurso: Federal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

10.3 - DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo)  
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

Fonte de Recurso: Estadual 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

Fonte de Recurso: Federal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

10.4 DESPESAS DE CAPITAL /AUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 8% 
do valor anual.
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
11.1 - RECURSOS HUMANOS 
Concedente

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ª
Parcela

10ª
Parcela

11ª
Parcela

12ª
Parcela

11.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Concedente
1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ª

Parcela
10ª

Parcela
11ª

Parcela
12ª

Parcela

11.3 DESPESAS DE CUSTEIO ( Material de consumo).
Concedente
1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ª

Parcela
10ª

Parcela
11ª

Parcela
12ª

Parcela

11.4 DESPESAS DE CAPITAL /AUXÍLIO
Concedente – Fonte Municipal
1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ª

Parcela
10ª

Parcela
11ª

Parcela
12ª

Parcela

12. CONTRAPARTIDA GERAL DA ENTIDADE: _________________________________________
______________________

Bauru, ______ de ________________ de _________.

                                                            Assinatura do Assistente Social                                                                                     
Assinatura do Presidente

Darlene Martin Tendolo
Secretária Municipal do Bem Estar Social 

CONTRATO Nº 7.538/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 – E-doc. nº 70.821/14- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TRON INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA 
LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os eletroeletrônicos a 
seguir: 10 (dez) VENTILADORES TIPO COLUNA DE 60 CM, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 
519/13 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/2.013. - PRAZO: 12 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 1.210,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 177/13 – PROPONENTES: 35 - 
ASSINATURA: 05/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico

Arnaldo Ribeiro Pinto
Secretário

RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 294/07 - PROCESSO N° 
33.692/05 ap. 3.826/98 (capa) – PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – PERMISSIONÁRIA: 
PLAJAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA – OBJETO: O Termo de Permissão 
de Uso nº 294/07 prevê em sua Cláusula 4 que trata da onerosidade da permissão, o que segue: “4 - 
ONEROSIDADE DA PERMISSÃO: 4.1. A permissão de que trata este instrumento será onerosa, nos 
termos do artigo 8º da Lei Municipal nº 4.797, de 13 de fevereiro de 2.002, alterada pela Lei Federal nº 
4.858, de 02 de julho de 2.002, devendo a PERMISSIONÁRIA recolher aos cofres públicos municipais 
o valor de R$ 367,13 (trezentos e sessenta e sete reais e treze centavos) mensais, com vencimento todo 

EXTRATOS 
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quinto dia útil do mês vencido. 4.2. A PERMISIONÁRIA poderá optar pelo pagamento anual, no valor de 
R$ 4.405,46 (quatro mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos). 4.3. O valor locativo será 
revisto anualmente, podendo sofrer os reajustes legais.” A empresa embora tenha discutido o valor a ser 
pago mensalmente pelo uso do imóvel e conseguido um abatimento significativo na época da negociação, 
não recolheu o valor mensal ao qual se comprometeu, sendo que a dívida somava R$ 46.780,44 (quarenta 
e seis mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) até o dia 30 de abril do corrente ano. 
Notificada a saldar o débito a empresa se defendeu alegando que se tratava de valor único, o qual foi 
recolhido quando da assinatura do Termo de Permissão. Indeferido o recurso com base no teor da Cláusula 
4 do Termo de Permissão de Uso nº 294/07 e notificada a quitar seus débitos sob pena de ter a permissão 
revogada, a empresa permaneceu inerte. Assim, nos termos da Cláusula 4.1 combinada com a Cláusula 5.1 
do termo firmado entre as partes, fica rescindido unilateralmente o Termo de Permissão de Uso nº 294/07 
de área pública para instalação de estacionamento de autos e depósito de materiais ao ar livre. – DATA: 
28/10/14.

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEII ETELVINA DE ARAUJO ALMEIDA, convoca os associados da APM a comparecerem 
á Assembléia Geral para eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 01 de dezembro de 2014, ás 16 horas em sua sede, sito 
a Rua Julio Simões, numero 2-45, vila Garcia. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos em segunda chamada, ás 16,30 horas, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEI "Stélio Machado Loureiro" convoca os associados da APM a comparecerem à 
Assembleia Geral para eleição dos Membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal para o exercício de 2015. A primeira chamada será no dia 05/12/14, sexta-feira às 8h, em sua sede, 
sito na Praça Rodrigues de Abreu 3-51, centro, CEP 17015240. Não havendo o comparecimento de dois 
terços dos associados, convocamos em segunda chamada, às 8h30', no mesmo local e data.

      Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser 
efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro 
serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

DIVISÃO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIRETORA: RITA DE CÁSSIA C. DE OLIVEIRA

Processos Deferidos
37561/2014-Flor de Liz Ramos Monteiro;31587/2014-Maria Aparecida Missão da Silva;44936/2014-
Silvio Luis Braz;30643/2014-Silvestre Antonio da Silva Neto;31972/2014-Sandra Regina 
Gonçalves;24388/2014-Marisbene Rodrigues Azenha Joaquim;42932/2014-Sebastiana Pereira do 
Nascimento;23752/2014-Pedro Vandir Salvagio;18476/2014-Isabel da Silva Catapano;21415/2014-Neide 
Gazzaneo;25681/2014-Ceide Aparecida Deoclides;32340/2014-Antonio Domingos Tofoli;51640/2014-
Paulo Roberto Gasparini;42848/2014-Sidinei Aparecido Mendes;34509/2014-Aldeir Dias dos 
Santos;43173/2014-Francisca Neves de Santana dos Santos;31671/2014-Francisca da Silva;37298/2014-
Sidney Rodrigues;9829/2014-Cecilia Roza Mendes;57433/2014-Lucia Pereira da Silva;41511/2014-Roque 
da Silva;18303/2013-Brunhati Komiyama;61256/2013-Antonia Garcia;

Processos Indeferidos
50074/2014-João Antonio da Silva;43865/2014-Maria Costa;41044/2014-Marinalva Oliveira 
Milani;31944/2014-Cleuza Vilas Boas Ferreira;40671/2014-Cicero Francisco da Silva;3823/2014-Alvaro 
Borges da Silva;816/2014-Felicissa de Souza Cintra;2675/2014-Gislena Rodrigues da Silva;4718/2014-
Carlos Duarte Ribeiro;6850/2014-Susana Aparecida de Oliveira;13576/2014-Ilza Aparecida Carvalho 
de Toledo;23458/2014-Paulo Henrique Zaparolli de Oliveira;23728/2014-Nair Gomes Gusmão 
Pereira;23779/2014-João Antunes Soares;24624/2014-Anildo Pavoni;25427/2014-Felisbela Rodrigues 
de Oliveira;25468/2014-Isabel Cristina Alves Trindade;46064/2014-Rita Helena Lopes Matias da 
Silva;50142/2014-Benedito Amaro Neves;51148/2014-Antonio Carlos Gandin;53865/2014-Irene Menezes 
Rabelo;62155/2014-Maria Madalena Rufino Hano;61736/2014-Antonio Tavares de Andrade;61916/2014-
Alfredo Paiva Arraes;59971/2014-Maria Luciene da Silva;34868/2014-Maria das Dores Santos da 
Silva;52571/2014-Luiz Roberto Fileto Zanaro;44189/2014-Antonio Carlos Omete;58297/2014-Vanda 
Aparecida Rampazzo Luchezzi;58928/2014-Ivone de Paula Braga Campos;43910/2014-Simoni Nogueira 
de Souza;45485/2014-Jelsonita Barreto Silva;65173/2014-Maria José da Silva Lobo;

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS MOBILIÁRIAS – DAFRM

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE
60.472/2013 – YONE YAMASHITA
28.387/2013 – NELSON T TSUZUKI & CIA LTDA
19.563/2013 – REGINA LUCIA DE OLIVEIRA 

 PROCESSOS INDEFERIDOS
38.713/2011 – ISIS ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA
51.569/2014 – LUIS JACINTO DA SILVA

PROCESSOS DEFERIDOS
35.192/2014 –  DAIANA WARD DE SANTI
7.4485/2014  –  JOÃO PEREIRA DA SILVA LINHAUTO ME
47.689/2012 –   MARCIO DE OLIVEIRA

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

RESULTADO DA 58ª AUDIENCIA DE JULGAMENTO

PROCESSO: 67.159/2012
INTERESSADO: SANDRO CARAMASCHI
ASSUNTO: IPTU
RELATORA: Drª Maria Jussara Andrioli
ÓRGÃO JULGADOR: Conselho Municipal de Contribuintes
DATA DO JULGAMENTO: 05/11/14

EMENTA:  IPTU-Cancelamento dos débitos de IPTU do exercício de 2004 dos imóveis cadastrados sob 
identificações 21068012 e 21068013 com a alegação de que os mesmos encontram-se prescritos. DECISÃO 
UNÂNIME PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, uma vez que referidos débitos encontram-se 
ajuizados, devendo a matéria de prescrição ser questionada judicialmente.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Conselheiros do Conselho Municipal de Contribuintes, por unânimidade, julgar pelo Não Conhecimento 
do Recurso. Os Senhores Conselheiros, Dr. Plínio Antonio Cabrini Júnior, Dr. Antonio Carlos Batista 
Martinez e Drª Yara Ribeiro Beti Gonfiantini acompanham o voto da Conselheira relatora pelo Não 
Conhecimento do recurso.

PROCESSO: 10.510/2013 APENSADO 68.553/2013
INTERESSADO: MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
ASSUNTO: IPTU
RELATORA: Drª Maria Jussara Andrioli
ÓRGÃO JULGADOR: Conselho Municipal de Contribuintes
DATA DO JULGAMENTO: 05/11/14

EMENTA: IPTU- Revisão da Decisão de 1a Instância que negou a concessão dos benefícios das Leis 
3.491/92 d 5.077/03 alegando que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem 
imóvel por natureza ou acessão física. DECISÃO UNÂNIME PELO NÃO PROVIMENTO DO PEDIDO, 
uma vez que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, sendo a requerente locatária do mesmo.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Conselheiros do Conselho Municipal de Contribuintes, por unânimidade, julgar pelo Não Provimento 
do Recurso. Os Senhores Conselheiros, Dr. Plínio Antonio Cabrini Júnior, Dr. Antonio Carlos Batista 
Martinez e Drª Yara Ribeiro Beti Gonfiantini acompanham o voto da Conselheira relatora pelo Não 
Provimento do recurso.

PROCESSO:  53.693/11
INTERESSADO: BANCO GMAC S/A
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:   25.362/12
INTERESSADO:  BFB LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:   15.615/12
INTERESSADO:  SANTANDER LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:   29.332/12
INTERESSADO: BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:  24.994/12
INTERESSADO: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:  29.975/12
INTERESSADO: SAFRA LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF
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PROCESSO:   31.011/12
INTERESSADO:  BANCO SAFRA S/A
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:   24.961/12
INTERESSADO: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:   15.057/12
INTERESSADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - LEASING
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:   26.387/12
INTERESSADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:   24.985/12 Apenso 25.062/12
INTERESSADO: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
ASSUNTO: LEASING
RELATOR: Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:  44807/12 Apensos: 25046/12 e 28157/12
INTERESSADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ASSUNTO: LEASING
RELATORA: Drª. Yara Ribeiro Beti Gonfiantini
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:  62012/12 Apensos: 45999/12 e 48038/12
INTERESSADO: BANCO ITAULEASING S/A
ASSUNTO: LEASING
RELATORA: Drª. Yara Ribeiro Beti Gonfiantini
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:  64918/12 Apensos: 48561/12 e 51354/12
INTERESSADO: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSUNTO: LEASING
RELATORA: Drª. Yara Ribeiro Beti Gonfiantini
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:  25020/12 Apenso: 40129/12
INTERESSADO: BANCO JSAFRA S/A
ASSUNTO: LEASING
RELATORA: Drª. Yara Ribeiro Beti Gonfiantini
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:  66059/12 Apensos: 48562/12, 49945/12, 29436/13 e 51383/13
INTERESSADO: BANCO ITAÚCARD S/A
ASSUNTO: LEASING
RELATORA: Drª. Yara Ribeiro Beti Gonfiantini
Sobrestado aguardando decisão do STF

PROCESSO:  44804/12 Apensos: 29964/12
INTERESSADO: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSUNTO: LEASING
RELATORA: Drª. Yara Ribeiro Beti Gonfiantini
Sobrestado aguardando decisão do STF

Bauru, 19 de novembro de 2014.

ZULEIDE A. VILAS BOAS
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Presidente

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

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. 45644/13 – Rita Liliane Sanches Guedes;
Proc.   9794/12 – Joao Bosco Torres de Campos; 
Proc. 56251/12 – Thereza Candida Goncalves; 
Proc. 49485/11 – Terezinha Casalecchi Rezende; 
Proc. 15616/12 – Fatima Aparecida Ribeiro Moura; 
Proc. 62595/11 – Florinda Barbosa; 
Proc. 23324/12 – Maria Angelica Cerigatto de Sant Anna;
Proc. 29304/12 – Sueli Fatima Ribeiro Rodrigues; 
Proc. 43620/13 – Luiz Batista de Oliveira; 
Proc. 49485/11 – Terezinha Casalecchi Rezende; 
Proc. 43864/13 – Mauro Vaz da Cruz; 
Proc. 05849/12 – Julliane Trentin Gomes; 
Proc. 33567/12 – Gilmar Jose Ribeiro; 
Proc. 61919/12 – Maria do Carmo Conceicao Doneda; 
Proc. 57467/13 – Ricardo de Jesus Arante;
Proc. 68235/13 – Devair Vieira da Silva;
Proc.   6520/13 – Clarice Nunes Valente;
Proc. 68867/13 – Nilton Francelozi Azevedo Junior;
Proc. 43366/12 – Danieli Aparecida Silva de Oliveira;
Proc. 62949/13 – Fernanda Cordeiro de Brito Bueno;
Proc. 68913/13 – Evaldo Aparecido Martins;
Proc. 53357/13 – Maria Benedita Antonio;
Proc. 53283/13 – Manoel Guardia Lourenço;
Proc. 51223/13 – Paulo de Tarso Bueno de Camargo;
Proc. 17122/13 – Vanda Vera Pereira;
Proc.   7219/14 – Sérgio Ricardo Casemiro;
Proc. 57764/13 – Delmina Aparecida Pereira Vaz;
Proc. 52556/13 – José Antonio Arf;
Proc. 66386/12 – Iraci Alves Cavalcante Beraldo;
Proc. 65128/12 – Guiomar de Freitas;
Proc. 69210/13 – José Jorge Baisar;
Proc. 55743/13 – Valdelice Aparecida Alves;
Proc. 69010/13 – Maria Elizabeth da Silva Gomes;
Proc. 67140/13 – Odair Francez;
Proc. 67342/13 – Pedro Rosa Filho;
Proc. 68385/13 – Maria Assunção Hatsue Hirata Beline;
Proc. 68637/13 – Anselmo Luis Andreuci;
Proc. 68853/13 – Carlito dos Santos Carvalho;
Proc. 70713/13 – Edilson Santos Costa;
Proc. 73334/13 – Valdomiro Luiz do Nascimento;
Proc. 73932/13 – Eloize Rossler da Silva Lopes;
Proc. 74463/13 – Pedro Busnardo;
Proc.     238/14 – Sidnei Reinaldo Priolo;
Proc.   4678/14 – Giane Kelly Duarte Quintal da Silva;
Proc.   9164/14 – Noemia de Fátima Pereira;
Proc. 10310/14 – Edson de Souza Quinezi;
Proc. 10423/14 – Maria Aparecida Torrano Porfirio;
Proc. 11570/14 – Maria Cristina de Oliveira Seleghim;
Proc. 13007/14 – Cilmar Fernandes;
Proc. 14763/14 – Carlos Alexandre Marquesini Vasques;
Proc. 73941/11 – Maria Eliane de Freitas;
Proc. 60049/12 – José Marcos Ribeiro da Silva;
Proc. 62168/12 – João Celso Quatrina;
Proc. 43299/13 – Alexandre Henrique Soares;
Proc. 56532/13 – Antonio Furtado as Silva;
Proc. 59035/13 – Paula Cristina Fernandes;
Proc. 47062/13 – Ronaldo Alexandre da Silva;
Proc. 47129/13 – Paulo Cesar Delchiaro;
Proc. 47233/13 – Celso Donizete Aparecido Miranda da Cruz;
Proc. 55418/13 – Iracema Modesto de Araujo Oliveira.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 50705/11 – Regina Ivany Bossonaro Carlana;
Proc. 50972/12 – José Carlos Fernandes;
Proc. 54276/12 – Adão Luiz Bertole;
Proc. 57509/12 – Wilson Cunha Velasco;
Proc. 64869/12 – Antonio Carlos Avante;
Proc. 66381/12 – Carlos Alberto da Silva; 
Proc.   3965/13 – Carlos Eduardo Correa de Godoy;
Proc. 34709/13 – Noranei Gonçalves dos Santos Prado;
Proc. 44555/13 – Silvia Andreia Alves Lopes;
Proc. 45126/13 – Maria Cristina Dias Gomes;
Proc. 46157/13 – Wilson de Camargo Sobrinho;
Proc. 45587/13 – Durvalino Godoy;
Proc. 46157/13 – Wilson de Camargo Sobrinho;
Proc. 46539/13 – Benedito Mariano;
Proc. 47031/13 – Maria Aparecida de Deus;
Proc. 47428/13 – Maria do Carmo Santos;
Proc. 48511/13 – Claudeir Carneiro;
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Proc. 48999/13 – Valdir Aparecido Pires da Silva;
Proc. 49164/13 – Marcos Antonio Afonso;
Proc. 50464/13 – Douglas Kollert;
Proc. 51157/13 – Adão Pereira de Jesus;
Proc. 53327/13 – Maria Amélia Siqueira Rodrigues;
Proc. 55498/13 – Julio Dias;
Proc. 55739/13 – Andreia Cassiana de Morais Jose;
Proc. 56250/13 – Suely Rozario de Oliveira;
Proc. 56310/13 – Laerte Pinheiro;
Proc. 56920/13 – Sergio Aparecido Pereira Lima;
Proc. 58830/13 – Eldi Carvalho Ribeiro;
Proc. 58992/13 – Luiz José da Silva;
Proc. 59840/13 – José Augusto Trevizan;
Proc. 62356/13 – Marcos Rogério Pires de Almeida;
Proc. 68106/13 – Eustaquio Ferreira de Lima;
Proc. 68373/13 – Maria Cristina Bastos;
Proc. 68383/13 – Gilson Moraes;
Proc. 68882/13 – Oswaldo Antonio de Carvalho;
Proc. 68924/13 – Maria Aparecida da Rocha;
Proc. 69990/13 – João Leandro de Morais;
Proc. 70646/13 – Marcus Vinicius Maluley Vallim;
Proc. 72553/13 – Gleice Pereira Gonçalves de Oliveira;
Proc.       22/14 – Rita de Cassia de Oliveira;
Proc.       71/14 – Lourdes Nunes Valente;
Proc.     763/14 – Adeverci Mendonça Martins;
Proc.   1152/14 – Maria Aparecida Loureiro Fernandes;
Proc.   1220/14 – Desirre Concuruto Leite Prudente;
Proc.   1316/14 – Carmen Lucia Regonato;
Proc.   1964/14 – Silvio Domingos Tavares;
Proc.   2055/14 -  Joana D Arc Silva;
Proc.   2229/14 – Jamile Gisele Silva;
Proc.   4191/14 – Valdir Camilo Coelho;
Proc.   6258/14 – João José Cardoso;
Proc.   6805/14 – Marli Aparecida Álvares de Oliveira;
Proc.   7876/14 – Rita de Cássia Pires Lavezzo;
Proc.   8129/14 – Fabio Rodrigo da Silva;
Proc.   9343/14 – Claudeci Carneiro;
Proc.   9553/14 – Gonçalo Clemente;
Proc.   9976/14 – Roberval Aparecido da Silva;
Proc. 12212/14 – Fátima Aparecida de Oliveira;
Proc. 12330/14 – Gisele Regina Sales de Souza;
Proc. 12407/14 – José Alonso Bargas Junior;
Proc. 13187/14 – Niverilda Gomes;
Proc. 13219/14 – Fabio Portella Pessutto;
Proc. 13320/14 – Valter Henrique da Conceição.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

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. 75218/11 – Pereira E Neiva Bauru Ltda – Me; 
Proc. 61586/13 – José Marcus Nascimento de Mattos;
Proc.     722/14 – Hellen Karem Negrão;
Proc.   4423/14 – Manoel Messias Cosmos;
Proc.   9072/14 – Marcelo Talles Ramos de Oliveira;
Proc. 12355/14 – João Carlos de Jesus Caparoz – ME;
Proc. 54959/13 – Vanda Maria Seabra de Oliveira ME.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 51431/12 – Vella Assessoria e Consultoria Contábil Ltda.;
Proc. 47170/13 – Adauto de Abreu;
Proc. 60239/13 – Alemão Representações Comerciais Limitada;
Proc.   5511/14 – Carlos Alberto Majolo Campos;
Proc.   7955/14 – Decolores Pinturas Imobiliárias S/C Ltda.;
Proc. 12777/14 – João Bergamo Junior Bauru Me.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

20789/11 AELESAB-PROG INTEG ASSIST CRI 
ADOLES 58 6.000,00

159/14 ALECIO GOMES VIEIRA FILHO OUTUBRO 27,18

46181/14 ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PAS 
BAU 102712 28.300,00

46181/14 ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PAS 
BAU 102713 2.264,00

4864/14 CASA DA MERENDA COM ALIMENTOS 
LTDA 8521 3.007,00

159/14 CLAUDIO ZAITUM GOMES OUTUBRO 326,16
159/14 ELIANE MATHEUS RUIZ OUTUBRO 122,31

59371/13 EMP MUN DES URB RUR BAURU LTDA 1226,1227,1230,1238  R$       420.199,24 
56424/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU LTDA 1149  R$       187.962,32 
56424/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU LTDA 1150  R$       361.565,97 
56424/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU LTDA 1151  R$              530,32 
56424/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU LTDA 1154  R$       105.536,00 
56424/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU LTDA 1237  R$       300.400,33 
44021/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU LTDA 1231 909,12

46167/14 FABIO PEREIRA SILVA AUTOSERVICE 
- ME 9 1.719,00

46167/14 FABIO PEREIRA SILVA AUTOSERVICE 
- ME 112 600,00

159/14 FABRICIO BORTOLERO VENTRICE OUTUBRO 186,41
159/14 FABRICIO BORTOLERO VENTRICE OUTUBRO 180,52

28242/12 FUNDAÇÃO ESPÍRITA SEBASTIÃO 
PAIVA SET/OUT  R$           2.302,83 

159/14 MARA LUIZA ORTIZ DE OLIVEIRA 
VIEIRA OUTUBRO 135,90

159/14 MARCELLA ZAITUN GOMES VENTURA OUTUBRO 181,26
159/14 MARCOS ANTONIO M. BALLAMINUT SETEMBRO 13,59
159/14 MARCOS ROBERTO MATURANA OUTUBRO 298,98

65901/14 MAXIMO JOSE DA SILVA ME 73 8.500,00
64062/14 MUS POP TERC MUNDO SERV EV LTDA 27  R$         13.000,00 

19561/08 NEW LINE COM SERV TECNOLOGICOS 
LTDA 13232 10.196,90

24801/13 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL BAURU 9549 A 9566  R$           5.521,19 
30810/14 PADARIA SANTA FE COL BAURU LTDA 9579 17.520,00
30810/14 PADARIA SANTA FE COL BAURU LTDA 9572 2.027,50
24460/14 RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 49 21.915,00
61337/14 RENAN LELIS GOMES 50  R$           8.000,00 
159/14 ROBERVAL TRAGANTE OUTUBRO 77,69
159/14 ROBERVAL TRAGANTE OUTUBRO 17,44

46165/14 SARDINHA IMPLEM RODOVIARIOS 
LTDA 1519 5.352,00

46165/14 SARDINHA IMPLEM RODOVIARIOS 
LTDA 737 2.620,00

39712/10 SIANET DATACENTER PROVEDORES 
LTDA 466  R$         38.000,00 

39347/08 SISP TECHNOLOGY S/A 2230 8.789,65
3773/13 SULMATEL COM MAT EQUIP LTDA 3218 892,62
159/14 VALDIR GABRIEL VIEIRA OUTUBRO 135,90

3773 VINIMARTINS COM INFORMATICA 
LTDA 1020 897,00

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

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

Horário De atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA
ATENÇÃO

*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e documentos 
pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Oficial.
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  no  Diário  Oficial  
do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  da supressão, para substituição da 
mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01)
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metros 
(um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil (parágrafo único do art. 1º do 
Decreto nº 8806/00).
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no artigo 21 da 
Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de 
Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA conforme 
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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).

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO: 29301/2014
INTERESSADO: Ilton Ribeiro da Silva
ENDEREÇO: Rua José Thomaz Ferreira, nº 3-69, Jardim Solange
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 52913/2014
INTERESSADA: Marilu Trassi
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, nº 7-28, Bela Vista
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 57435/2014
INTERESSADO: Osvaldo Pacheco
ENDEREÇO: Rua Afonso Tepedino, nº 6-36, Vila Industrial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Cássia localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 48910/2014
INTERESSADO: Darci Inácio Pupo
ENDEREÇO: Rua Maria José, nº 7-73, Vila Nova Cidade Universitária
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO (recurso): 45737/2014
INTERESSADO: José Fernando Bernardes
ENDEREÇO: Rua Ory Pinheiro Brisola, nº 5-58, Vila Rocha
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada.

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

ADVERTÊNCIA 11/14
Em vistoria realizada no dia 29/10/14, na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, q.2, Geisel, 
foi constatada uma barraca ocupando área pública. A proprietária da barraca foi notificada, mas em nova 
vistoria realizada no dia 10/11/14, verificou-se que a notificação não foi atendida. Portanto, fica a Senhora 
APARECIDA ALVES BONITO advertida a retirar a barraca de área pública imediatamente.

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

A Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde-DGTES divulga:
Treinamento(s) para servidores lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.

Treinamento/Capacitação
“Gestão de conflitos e suas cautelas éticas frente ao cotidiano clínico no serviço público”

Público Alvo: Cirurgiões Dentistas, Atendentes de Consultório Odontológico, Técnicos de 
Higienização Dentária da Secretaria Municipal de Saúde.

Data: 26/11/2014
Horário: Das 08h00min às 17h00min (com intervalo)
Local: SENAC - Bauru
Palestrante: Prof. Dr. Arsenio Sales Peres (FOB/USP)

Inscrições:

-Início: 03/11/2014 
-Encerramento: Até as 16h00min do dia 25/11/2014.
-As inscrições deverão ser encaminhadas ao email dgtes_saude@bauru.sp.gov.br ou 
heltonmoura@bauru.sp.gov.br, contendo:
-Nome completo (sem abreviações)
-Cargo
-Local de trabalho
-Telefone para contato

 Total de vagas
40 vagas para a Seção de Odontologia/Divisão de Unidades Ambulatoriais/
Escolas
40 vagas aos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde

Realização DUA/DNS/Seção de Odontologia. Apoio DGTES.
Maiores informações DGTES - Fone: 3104-1466

CONCURSO PÚBLICO
SMS

PRÓXIMOS
CARGO PERÍODO DE INSCRIÇÃO EDITAL 
TS/TÉCNICO DE ENFERMAGEM 25/11/2014 A 11/12/2014 SMS 05/14

Maiores informações e inscrição através do site www.bauru.sp.gov.br  na ÁREA DE CONCURSOS

RESOLUÇÃO Nº07/2014
JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, 
em especial o artigo 12, da Lei 5804/2009, considerando a necessidade de reorganizar os serviços prestados 
pelo Gabinete do Secretário de Saúde, bem como otimizar os trabalhos relacionados a Divisão de Apoio 
Social e Central de Regulação para que estes sejam totalmente direcionados a população;
RESOLVE, de acordo com a Lei nº5804/2009, artigos 20 e 21:
1- Transferir, provisoriamente, a subordinação da Divisão de Apoio Social e Central de Regulação 

do Gabinete do Secretário para o Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle, no 
tocante às funções de Regulação e de Auditoria, ficando delegada ao Departamento as atribuições 
correspondentes.

2- Transferir, provisoriamente, a subordinação da Seção de Apoio Social/Divisão Divisão de Apoio Social 
e Central de Regulação do Gabinete do Secretário para o Departamento de Unidades Ambulatoriais/
Divisão de Unidades Referenciais no tocante às funções de Apoio Social, ficando delegada a Divisão 
de Unidades Referenciais às atribuições correspondentes. 

3- As atribuições delegadas terão efeito imediato e perdurarão até revisão legislativa modificando 
definitivamente as relações de vinculação funcional e criando uma Unidade especifica de Apoio 
Social.

4- A presente resolução entrará em vigor a partir de sua publicação.
JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA SMS Nº 302/2014.
José Fernando Casquel Monti, Secretário Municipal de Saúde de Bauru, no uso de suas atribuições 

legais e atendendo o normatizado na Lei Municipal nº. 3899 de 23/06/1995 e alterações introduzidas pela 
Lei Municipal Nº. 5.976 de 05 de outubro de 2010.

RESOLVE
Designar a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 
22/11/2014 a 21/11/2015, que terá a seguinte composição:
Membros Titulares
- Edson Luiz da Silva, Técnico de Administração. RG 13.340.088      (Presidente)
- Victor Gustavo Boronelli Schiaveto, Comprador RG 19.563.739-2 (Vice-Presidente)
- Evelyn Prado Rineri, Compradora. RG 42.119.408-X (Secretária) 
- Dalete Demarchi, Auxiliar de Administração RG 19.197.340-3
- Luis Fernandes Rueda, Técnico de Administração RG 16.155.815-X
Membros Suplentes
- Marcela da Silva Santos Camargo, Enfermeira  RG 45.757.119-6
- Robenilson de Oliveira, Técnico de Administração RG 23.108.801-2
- Solange da Silva Pereira, Almoxarife RG 14.074.769-2
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- Ronaldo Pereira, Farmacêutico RG 25.697.447-0
- Perola Mota Zanotto, Arquiteta. RG 16.436.230
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bauru, 18 de novembro de 2014.
JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE:  18/11/2014  a  19/11/2014

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
42071/14 FARMALABOR BAURU LTDA – EPP
36610/14 FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA
47397/14 DROGARIA VILA INGLESA LTDA ME
41474/13 SUZAN FIALHO NUNES
54912/14 ROSANGELA MARIA FERRAZ TOLEDO – ME
56675/14 DORNELLAS COMÉRCIO DE CARNES EIRELI – ME
51476/14 JOÃO DE ALMEIDA SOUZA BAURU ME
38345/14 M.A. DOS SANTOS ÁGUA MINERAL – ME
61520/14 PAULO FRANCISCO DE SALES – ME
16170/12 ACUMULADORES AJAX LTDA
49068/13 ACUMULADORES AJAX LTDA
60480/14 SUKEST INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LTDA
64200/14 SUKEST INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LTDA
7400/13 LUIZ ANTONIO  CIRELLI   UTYAMA
9022/14 ROGÉRIO  BRADBURY  NOVAES
20452/14 MARCIA  SOLANO  RACHMAN 
17060/14 IRINEU CARDOZO
20435/14 JAIME  ALFONSO  BARROS  ZIMMERMANN
38779/13 CDC – CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO E CIRURGIA LTDA
54618/14 CLINICA  MONTEBELO  LTDA

23202/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
EMEI  MAGDALENA PEREIRA DA SILVA MARTHA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
67083/14 FETTER & TELLES LTDA ME 037840/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
62942/14 N. DOS SANTOS RAIMUNDO – ME 90 037689/C-1
60074/14 FABIO FERREIRA DALLAQUA 15 037800/C-1

63514/14 E M R   COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA – ME 30 037611/C-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
62948/14 N. DOS SANTOS RAIMUNDO – ME 60 037801/C-1
61290/14 W.R.  FAST FOOD LTDA – EPP 90 037979/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
62312/14 ANA CLAUDIA ANDRADE DA SILVA 35932565845 028601/E-1
59925/14 VALDENIR  SANVEZZO  ME 33202/E-1
59926/14 VALDENIR  SANVEZZO  ME 33203/E-1

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

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
41540/14 MARIA CRISTINA HAGA 12803/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
15591/13 FAUSTO AFONSO NETO – ME 12149/E-1
15594/13 FAUSTO AFONSO NETO – ME 12150/E-1
52962/14 DROGAMÉRICA DE BAURU LTDA – ME 16938/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
29385/14 CAROLINE  HAMADA 90 13998/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
40176/14 SEMPRE LIDER MINIMERCADO LTDA – EPP 90 16969/E-1
40177/14 SEMPRE LIDER MINIMERCADO LTDA – EPP 90 16970/E-1
34691/14 MARMITARIA CASA BRANCA LTDA – ME 60 16981/E-1
38372/14 EDMILSON JOSÉ LOPES 30 14078/E-1
15080/14 ATACAMA  SISTEMA GRÁFICO LTDA – ME 60 19838/E-1
29996/13 M.V.  GARRIDO – ME 60 12657/E-1
35862/14 PANIFICADORA E ROTISSERIE PANORAMA DE 

BAURU LTDA ME 30 14117/E-1

35871/14 PANIFICADORA E ROTISSERIE PANORAMA DE 
BAURU LTDA ME 30 17112/E-1

32994/14 VICTOR  HIPÓLITO  DE  OLIVEIRA  SILVA 
35592253885 60 17052/E-1

14305/14 LUIS ANTONIO VIEIRA 45 14077/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
52947/12 BEKASSIN HOTÉIS LTDA – ME 12291/E-1
52948/12 BEKASSIN HOTÉIS LTDA – ME 12300/E-1
52949/12 BEKASSIN HOTÉIS LTDA – ME 12303/E-1
17405/14 NUTRIR – MARMITAS E MARMITEX LTDA – ME 16885/E-1
38374/14 EDMILSON JOSÉ LOPES 14081/E-1
29991/13 M.V.  GARRIDO – ME 11927/E-1
37025/14 TOKYO ALIMENTOS LTDA – ME 16914/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
20240/14 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 0269/E-1/C-1
20244/14 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 0270/E-1/C-1
20246/14 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 0268/E-1/C-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 65208/14
INTERESSADO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - 

APAE
ATIVIDADE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
REQUERENTE PRISCILA  FOGER  MARQUES
CPF 268.705.938-25
CRP/SP 06/66315

PROCESSO 65208/14
INTERESSADO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - 

APAE
ATIVIDADE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
REQUERENTE THALITA CAPUTTI
CPF 365.121.078-29
CREFITO/SP 143.152-F

PROCESSO 10528/00
INTERESSADO TADACHI & GOYA ÓTICA E RELOJOARIA LTDA
REQUERENTE ROQUE VALOTE NETO
CPF 043.341.078-77

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 65208/14

INTERESSADO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - 
APAE

ATIVIDADE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
REQUERENTE SIBELE  NEVES  MOREIRA
CPF 162.033.408-98
CRP/SP 06/41392

PROCESSO 65208/14

INTERESSADO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - 
APAE

ATIVIDADE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
REQUERENTE JAMILE  CASARIN  LOZANO
CPF 293.694.568-21
CREFITO/SP 50003-F

PROCESSO 10528/00
INTERESSADO TADACHI & GOYA ÓTICA E RELOJOARIA LTDA
REQUERENTE SHIGUERU HAMADA
CPF 157.436.328-04

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 15286/99
INTERESSADO FARMACENTRO BAURU LTDA

ENDEREÇO AV. COMENDADOR  JOSÉ DA SILVA MARTHA, 2-38 – JD. ESTORIL – 
BAURU/SP

REQUERENTE DANIELLY  PETERLINI  LOPES
CPF 349.555.378-98
CRF/SP 64.835

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:
PROCESSO 10528/00
NOME (DE) IRMÃOS HAMADA LTDA
CNPJ 44.992.899/0001-41
NOME (PARA) TADACHI & GOYA ÓTICA E RELOJOARIA LTDA
CNPJ 44.992.899/0001-41

ALTERAÇÃO DE CEVS:
PROCESSO 11340/07
RAZÃO SOCIAL IVANDER BASTAZINI
CPF 242.845.308-44
ATIVIDADE CLINICA MÉDICA
CEVS (DE) 350600301-863-001187-1-0
CEVS (PARA) 350600301-863-001908-1-0

Seção III
Editais
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital Nº 529/14 - Processo Nº 53.789/14 - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 209/14 – Tipo: MENOR 
PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços. Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE 77.220 KG (setenta e sete mil, duzentos e vinte quilos) DE ARROZ 
AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, devidamente especificado no Anexo I – Interessadas: Secretarias 
Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Departamento de Água e Esgoto de Bauru. DATA DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 05/12/2014 às 9h. ABERTURA DA SESSÃO: 05/12/2014 
às 9h. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 05/12/2014 às 10h. Informações na Div. de Compras e 
Licitações - R. Treze de Maio, 16-59 - Vl. Noemy - CEP. 17014-450 - 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.licitacoes-e.com.br, 
nº 566328, onde se realizará a sessão de Pregão Eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 19/11/2014 – Ana Paula Marques – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital Nº 
506/13 - Processo Nº 42.469/11 – Modalidade: Concorrência Pública Nº 10/13 - Regime de Empreitada 
por Preço Global – Tipo: Menor Preço Global – Objeto: Construção do prédio da EMEII “FNDE Pró-
infância - N. Hab. Edson Francisco da Silva (Bauru XVI)”, sito a R. Dr. Arnaldo Miráglia, qtº 06, s/nº, 
lado impar, Setor 4, Quadra 1.949, N. Hab. Edson Francisco da Silva (Bauru XVI), com o fornecimento 
de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos 
serviços. Interessada: Secretaria da Educação. Notificamos aos interessados no presente certame que o 
julgamento e a classificação havidos foram devidamente homologados pelo Sr. Prefeito em 17/11/2014, 
da seguinte forma: 1ªClassificada – ASTOLFI CONSTRUTORA LTDA, valor global de R$ 1.340.395,50; 
2ªClassificada – E.A.R. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, valor global de R$ 1.427.302,46. 
Bauru 19/11/2014. Ana Paula Marques – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SME.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 66.861/2014 – 
Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso III, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 25 da Lei 
Federal nº 8.666/93 - Interessada: Secretaria de Cultura - Objeto: Apresentação do Espetáculo Circense 
com Marcos Frota na Abertura dos Jogos Abertos 2014 - PROPONENTE: INSTITUTO CULTURAL 
E ASSISTENCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ICASFA - valor total R$ 7.800,00 - Ratificação: 
19/11/2014, pelo Prefeito Municipal. 
Bauru, 19/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital n.º 554/14 – Processo n.º 14.821/14 – Modalidade: Pregão Presencial nº 215/14 – TIPO: MENOR 
PREÇO POR LOTE – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: AQUISIÇÃO DA 
QUANTIDADE ESTIMADA DE ANUAL DE 64.280 (SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS 
E OITENTA) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ E 12.900 (DOZE MIL E NOVECENTAS) CAIXAS 
DE CHÁ MATE ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessada: Secretaria 
Municipal da Administração. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 09/12/2014 às 
08:30h na sala de reunião da Secretaria Municipal da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça 
das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. Informações na Secretaria Municipal da 
Administração/Divisão de Licitações, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
e fones (14) 3235-1357 ou (14) 3235-1287. O edital de licitação poderá ser retirado junto à Divisão de 
Licitações ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 19/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 65.456/2014 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Aquisição de medicamentos para cumprimento de Mandado Judicial. Informamos que 
o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de 
Saúde em 17/11/2014 à empresa abaixo:
EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA- EPP
Item 01 – Comprimidos contendo 12+400mcg de fumarato de formoterol + budesonida; Marca: Foraseq; 
à R$ 1,4594 unitário – totalizando R$ 350,26; Item 02 – Envelopes contendo Acetilcisteína 600mg; Marca: 
Fluimucil; à R$ 3,58 unitário – totalizando R$ 458,24; Item 03 – Frasco de 200 ml contendo Solução 
de 7 mg/ml de Hedera Helix; Marca: Abrilar; à R$ 44,86 unitário – totalizando R$ 717,76; Item 04 – 
Comprimidos contendo 20mg de Bilastina; Marca: Alektos; à R$ 1,825 unitário – totalizando R$ 219,00; 
sendo o valor total da empresa de R$ 1.745,26.
Bauru, 19/11/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 216/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 179/2014 - Processo nº 
46.069/2014 – Objeto: Aquisição estimada anual de tiras reagente para glicemia, lancetas e tira reagente 
para diagnóstico de gravidez - Proponentes num total de 26 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 13/11/2014 - Contratadas:
CM HOSPITALAR LTDA
CQC – TECNOLOGIA EM SIST. DISGNOSTICOS LTDA
SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP
Bauru, 19/11/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 66.503/2014 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal 
n.º 8.666/93 – Objeto: Aquisição de Suplemento Alimentar para cumprimento de Mandado Judicial. 
Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário 
Municipal de Saúde em 19/11/2014 à empresa abaixo:
SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP; Item 01 – Dieta para situações metabólicas 
especiais, formulado para estado de tolerância anormal à glicose, especialmente para pessoas com diabetes. 
Isenta de lactose, sacarose e glúten. Marca: Glucerna SR – Lata 400g à R$ 40,00 unitário – totalizando R$ 
1.440,00; sendo o valor total da empresa de R$ 1.440,00.
Bauru, 19/11/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 66.884/2014 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal 
n.º 8.666/93 – Objeto: Manutenção corretiva com fornecimento de peças da viatura 555 (ambulância da 
DUUPA/SAMU). Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo 
Senhor Secretário Municipal de Saúde em 18/11/2014 à empresa abaixo:
V. M. C. LUCIANO PEÇAS - ME: Item 01 – Peças para manutenção corretiva da Viatura 555 à R$ 
4.209,91; Item 02 – Mão de obra de manutenção corretiva da Viatura 555 à R$ 1.746,40. Sendo o valor 
total da empresa de R$ 5.956,31.
Bauru, 19/11/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

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

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento:  8h - 12h das  14h - 18h
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
5 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
6 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 
7 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
8 - Compras - 3235-9217.
9 - Portaria - 3235-9213.
10 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
11 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.

ADITAMENTO CONTRATUAL (Processo nº 3551/2014) – Aditamento ao contrato de prestação de 
serviços de manutenção, assistência e suporte técnico – Concorrência nº 02/2011. CONTRATANTE: 
Companhia de Habitação Popular de Bauru. CONTRATADA: Síntese Consultoria e Informática Ltda. 
OBJETO: Reajuste do preço do item suporte técnico presencial. VALOR (reajustado): R$.4.253,77 
por mês. FUNDAMENTO: cláusula quinta, do contrato original, e no art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93. 
ASSINATURA: 03/11/2014.

ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM 
PUBLICAÇÕES - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
LTDA. OBJETO: Conforme os termos da cláusula 4ª do contrato de prestação de serviços nº 17/2012 – 
processo administrativo nº 1498/2012, pregão presencial nº 08/2012 -, as contratantes ajustam a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses. PROCESSO: PI -2041/2014; VALOR: R$ 15,73 
CMxCOL; VIGÊNCIA: 12 meses. Assinatura: 20/09/2014.

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.sp.gov.br

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br

financeiro@daebauru.sp.gov.br
administrativo@daebauru.sp.gov.br

tecnica@daebauru.sp.gov.br
producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br
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SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA 

DEFERIDOS:
Processo Interessado
941/2014 Susana Gomes de Mello

INDEFERIDOS:
Processo Interessado
4830/2014 Jairo Amaro Dias
3986/2014 Ricardo Arruda Melro
929/2014 Tamiris Rodrigues Dutra
1876/2014 Rosangela Anteveli
1399/2014 Graziella de Lima Souza Assis
1619/2014 Pedrina Denise Emidio Nascimbem
1937/2014 Imna Helena da Silva 
2523/2014 Valquiria Florentino Almeida
4611/2014 Antonio Carlos de Souza Brandão
1788/2014 Solange Cristina Magalhães de Mello
1216/2014 Cicero Pereira da Costa
1447/2014 Donizete Gomes de Brito
1854/2014 Catia Aparecida de Oliveira
14825/2012 José Carlos dos Santos
1055/2014 Cleusa Nogueira

PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO (RECURSO)

INDEFERIDOS:
Processo Interessado
662/2014 Mirian Lopes  Carvalho

RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELO INSS QUE RECEBEM 
BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
Com o intuito de realizarmos o Recadastramento/2014, convocamos os APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS PELO INSS relacionados abaixo para comparecerem no período de 17 de Novembro 
A 08 de Dezembro de 2014, na Seção de Promoção Social do Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
- DAE, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Bairro Centro, Bauru- SP, (CEP 17012-020), no horário das 
8h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30, munidos dos seguintes documentos originais: 
1. RG; 
2. CPF;
3. Comprovante de Residência Atualizado.
INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ ACEITO O RECADASTRAMENTO POR PROCURAÇÃO 
As pessoas que estiverem acamadas devem entrar em contato através do telefone: (14) 3235-6153, para 
agendar visita domiciliar. Os beneficiários residentes fora de Bauru deverão providenciar Declaração de Vida 
e Residência com firma reconhecida em cartório, enviando-o à Seção de Promoção Social do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru - DAE, no endereço acima citado. Salientamos que o não comparecimento ou 
envio da Declaração no prazo previsto acarretará a SUSPENSÃO automática do benefício. 
•	 ALEXANDRE SANCHES GALVEZ – PENSIONISTA;
•	 ALICE MORETO VENDRAMINI – PENSIONISTA;
•	 CARMEM BRAZ BASTAZINI – PENSIONISTA;
•	 FLORINDA COCATO – PENSIONISTA;
•	 JOSÉ CARLOS GONÇALVES – PENSIONISTA;
•	 JUVERCY FERNANDES PEREIRA – PENSIONISTA;
•	 MARIA HELENA SOARES LOPES BELA – PENSIONISTA;
•	 MARIA ISABEL ANTUNES DE OLIVEIRA – PENSIONISTA;
•	 MARIA ROSA FRANCO DA SILVA – PENSIONISTA;
•	 OSWALDO DE FREITAS – APOSENTADO;
•	 SILVIA TOLEDO – PENSIONISTA;
•	 VERA LUCIA DE ALMEIDA EMTGDIO – PENSIONISTA.

EDITAL Nº. 009/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AJUDANTE DE OBRAS

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS. O Concurso Público reger-se-á pelas normas 
estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: AJUDANTE DE OBRAS;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo B, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.275,25 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 

nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, 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, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) 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.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
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27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
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. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

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 este Concurso Público 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, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
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superior a 25 (vinte) pontos. 
1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

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

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

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. 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. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

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

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
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aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. 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.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 

8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 502/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AJUDANTE DE OBRAS: Carregar e descarregar materiais, preparar o canteiro de obras, limpando e 
compactando solos, bem como realizar limpeza de obras. Efetuar manutenção de primeiro nível quanto 
à limpeza de maquinário e ferramentas. Realizar escavações e também o preparo de concreto e outros 
materiais e realizar atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função – Construção Civil; 
ferramentas; equipamentos e materiais básicos para a execução das atividades da função. Ética profissional.  
Segurança no trabalho e uso de EPI's.

PROVA PRÁTICA: Reconhecimento de ferramentas, peças e materiais; simulação de uma situação real da 
área de Construção Civil, condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 009/2014 - 
DAE.
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 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 009/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 009/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 010/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO. O Concurso Público reger-se-á 
pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo C, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.362,27 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Médio Completo;
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, 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, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitido por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos 
comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) 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.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
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4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.

4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
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. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

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 este Concurso Público 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, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, 
atribuindo-se 1,5 (um e meio) pontos a cada questão correta.
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1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) 
e estar entre os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 20 (vinte) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 30 (trinta) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 

do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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

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

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

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. 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. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

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

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Matemática;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Prova Prática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. 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.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência);

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 06 (seis) meses, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 503 e 
533/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO: Localizar imóveis, executar testes, reparo, aferição em 
equipamentos e instrumentos de medição; vistoriar instalações prediais e orientar em casos de vazamentos 
internos; identificar, registrar e notificar ligações irregulares; elaborar laudos e documentação técnica; 
substituir hidrômetros reprovados em aferição; desenvolver suas atividades em conformidade com normas 
e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança. Executar atividades correlatas sob orientação superior.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística.

Conhecimentos Específicos: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft 
Office 2007”, Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, 
navegadores e ferramentas de busca.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas em planilha Excel, contextualizada nas atividades 
inerentes ao cargo; envolvendo uma situação real da área, para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio da ferramenta, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento 
das funções. 
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ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 010/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 010/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 010/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia

A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 011/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AUXILIAR DE MECÂNICO DE 

MAQUINAS E VEÍCULOS
O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS. O Concurso 
Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo B, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.275,25 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” 
definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, 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, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
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b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente), Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) 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.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 

Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
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. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
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12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

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 este Concurso Público 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, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte e cinco) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.

4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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

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

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

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
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apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. 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. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

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

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.

5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. 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.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 504/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)



37DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 20 DE NOVEMBRO DE 2.014

AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS: Executar serviços gerais da oficina 
como transportar e lavar peças, auxiliar o mecânico no conserto e manutenção de veículos, acompanhar o 
mecânico na prestação de socorro externo, dirigindo-se até o local onde o veículo ou maquinário danificado 
se encontra. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu 
uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. 
Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, sob supervisão e orientação do 
superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

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

Conhecimentos Específicos: Motores de combustão interna, ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de 
transmissão: embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), diferencial, eixo 
cardan, semi-eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. 
Sistema de freios e seus componentes.
Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, comutador de partida e 
alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: identificar componentes e suas funções. Sistema 
de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. Alinhamento 
e balanceamento de rodas. Metrologia: reconhecer e utilizar instrumentos de medição, aferições e zelo. 
Lubrificação. Higiene e segurança do trabalho.Cuidados com o meio ambiente.

PROVA PRÁTICA: Motores de combustão interna, ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de transmissão: 
embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), diferencial, eixo cardan, semi-
eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios 
e seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida e alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: identificar componentes 
e suas funções. Sistema de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e 
pneumáticos. Metrologia: reconhecer e utilizar instrumentos de medição, aferições e zelo. Lubrificação. 
Higiene e segurança do trabalho. Cuidados com o meio ambiente.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 011/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 011/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 011/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 012/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
ENCANADOR

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de ENCANADOR. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a 
seguir:
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CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: ENCANADOR;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo D, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.424,38 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou 
superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, 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, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente), Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) 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.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 

4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
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Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
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. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

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 este Concurso Público 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, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos 
na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

Específicos) e estar entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos classificados 
(havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão 
habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 50 (cinquenta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
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d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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

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

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

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. 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. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

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

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. 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.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
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espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 505/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ENCANADOR: Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto. Construir emissários 
e novas redes de água e de esgoto. Executar os serviços de instalação e/ou manutenção de redes de 
distribuição de água e redes coletoras de esgoto, procedendo a abertura e o aterramento de valetas, bem 
como auxiliando no recape asfáltico. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar 
manutenção hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até 
o local do serviço. Notificar e realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros 
para aferição, instalar hidrômetros e realizar religações de água, bem como operar equipamentos afins ao 
desenvolvimento das atividades. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas 
e instrumentos de seu uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de 
trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, conforme 
necessidade do trabalho, sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

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

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos 
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais 
normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de 
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, bem como, outros materiais empregados em instalações. 
Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de 
esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de operação de motor de bombas. Noções de manutenção, 
remanejamento e prolongamento de redes de água e esgotos. Assentamento de tubos, manilhas e conexões 
de água e esgoto em redes e interceptores de esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e 
desobstrução de ramais domiciliares de água e esgotos. Preparação de nivelamento e compactação manual 
do solo. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Direção 

Defensiva. Primeiros Socorros. Ética Profissional.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo; 
envolvendo uma situação real da área de Hidráulica/Saneamento, baseada nas atribuições do cargo (Anexo 
I) e conhecimentos específicos do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio dos equipamentos/ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o 
desenvolvimento das funções. Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 012/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 012/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 012/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
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acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 013/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO. O Concurso Público reger-se-á pelas 
normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo H, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.885,38 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Médio Completo e formação específica de nível técnico ou curso específico de 
qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas; Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada;
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.

1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, 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, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e formação específica de nível técnico 
ou curso específico de qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas, 
emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão 
competente), Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida 
com autorização para exercer atividade remunerada e demais documentos comprobatórios 
necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) 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.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
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1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
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. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

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 este Concurso Público 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, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) 
pontos, atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta de 
conhecimentos específicos e 0,75 (setenta e cinco décimos) pontos a cada questão 
correta de língua portuguesa e matemática.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 30 (trinta) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
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3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 

de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

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

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. 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. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

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

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
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3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. 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.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência);

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 

publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 506/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Executar a manutenção de veículos, motores e similares, 
desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças anexas, órgãos de 
transmissão, freios, direção, suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar-lhes condições de 
funcionamento regular. Executar a manutenção e reparar as partes mecânicas de retro-escavadeiras, pás-
carregadeiras e demais outros equipamentos, utilizando ferramentas específicas. Manter em bom estado de 
conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como seu local de trabalho. 
Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do 
trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística.

Conhecimentos Específicos: Motores de combustão interna: ciclo Otto e ciclo Diesel.
Sistema de transmissão: embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), eixo 
cardan, diferencial e semi-eixos.
Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios e 
seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida, alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: atuadores, sensores, testes 
com multímetro, scanners, testes elétricos, testes de vácuo, manômetros e fazer cálculos de grandezas 
elétricas. Sistema de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. 
Alinhamento e balanceamento de rodas. Metrologia: instrumentos de medição, aferições e zelo. Hidráulica: 
hidrostática e hidrodinâmica. Lubrificação. Higiene e segurança do trabalho. 
Cuidados com o meio ambiente.

PROVA PRÁTICA: Motores de combustão interna: ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de transmissão: 
embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), eixo cardan, diferencial e semi-
eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios 
e seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida, alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível. Sistema de suspensão e 
direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. Metrologia: reconhecer e utilizar 
instrumentos de medição, aferições e zelo. Hidráulica: hidrostática e hidrodinâmica. Lubrificação. Higiene 
e segurança do trabalho. Cuidados com o meio ambiente.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
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  Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 013/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 013/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 013/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 014/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
PEDREIRO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de PEDREIRO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: PEDREIRO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo C, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.362,27 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, 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, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) 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.
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j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
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. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

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 este Concurso Público 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, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
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c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;
1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 

de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

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

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

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

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. 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. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
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material de exame. 
18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. 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.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 

tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 507/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

PEDREIRO: Executar serviços de alvenaria, concreto, argamassa (chapisco, emboço e reboco) e outros 
materiais, assentamentos e rejuntamento de tubos cerâmicos, construção de poços de visita e caixas de 
passagem em alvenaria de redes de esgoto, aplicando os esquemas e especificações necessárias e utilizando-
se de processos e instrumentos pertinentes a função; construir (estrutura e fundações), verificando 
nivelamento, prumo e preparando estacas e vigas baldrame; assentar tijolos, blocos, pisos e contra-pisos, 
esquadrias, revestimentos, aparelhos sanitários e demais materiais de construção e acabamentos; realizar 
reformas e obras prediais em geral; executar a limpeza e zelar pelos equipamentos, materiais e ferramentas 
de trabalho, bem como o local de trabalho. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo 
normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao
cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

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

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos do cargo tais como: cálculo de orçamentos de 
material e mão de obra de construção; reconhecimento de máquinas, ferramentas, equipamentos, materiais 
e utensílios utilizados em construção e manutenção; Execução de revestimentos impermeáveis em 
reservatórios, canalizações de água, poços de visita, paredes e outros; interpretação de plantas, projetos 
e croquis; Medições: demarcação do terreno, nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada, unidades 
de medidas (comprimento, área, volume, massa, cálculos de área e volume); preparação de argamassa, 
concreto e traços; assentamentos de revestimentos em argamassa (chapisco, emboço e reboco), de 
revestimentos cerâmicos, de contra-pisos e pisos cerâmicos, tijolos, esquadrias e demais materiais de 
construção e acabamentos; construção de estrutura de concreto (fundações, vigas baldrame e lajes); Noções 
de prevenção de acidentes no trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Regras básicas 
de comportamento profissional para o relacionamento diário com o público interno e externo e colegas 
de trabalho. Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo 
(Anexo I).

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo; 
envolvendo uma situação real, baseada nas atribuições do cargo (Anexo I) e conhecimentos específicos 
do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio dos equipamentos/
ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções. 
Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
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ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de PEDREIRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de PEDREIRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 014/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de PEDREIRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 014/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 014/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral

A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL

Nº 8666/93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 5.016/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 129/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de cilindro de aço para cloro gasoso, 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 17/11/2014 e seu 
objeto adjudicado conforme segue: 
Lote 01 – Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.480/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 144/2014 - DAE
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2015, NOVOS SEM QUE 
TENHAM SIDO SUBMETIDOS A EMPLACAMENTO ANTERIOR, TIPO 3/4, P.B.T. MÍNIMO DE 
8.150 KG, EQUIPADO COM CABINE SUPLEMENTAR, BANHEIRO QUÍMICO E BAÚ OFICINA 
INSTALADOS, TIPO 3/4 P.B.T. MÍNIMO DE 8.150 KG, EQUIPADO COM CABINE SUPLEMENTAR 
COM BANHEIRO QUÍMICO E CARROCERIA DE MADEIRA INSTALADOS, E TRUCK TRAÇADO, 
EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE 12M3 INSTALADA, 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 19/11/2014 e seu 
objeto adjudicado conforme segue: 
Ítem 01 – Simão Veículos Ltda.
Ítem 03 – Marka Veículos Ltda.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informações

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. 
Os editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde 
se realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 6.129/2014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 151/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE HORAS DE CAMINHÃO 
PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 05/12/2014 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Daniele Pompílio Moreno Vialôgo
Pregoeiro Substituto: Aline Coutinho Goulart

Processo Administrativo n.º 3.784/2.014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 152/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de 
peças e acessórios de reposição original, novas, PARA CAMINHÕES AGRALE, com maior percentual 
de desconto sobre a TABELA DE PEÇAS DO FABRICANTE AGRALE, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 08/12/2014 às 09:00 
horas.
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Pregoeiro Titular: Márcio Fabiano Battaiola
Pregoeiro Substituto: Daniele Pompilio Moreno Viallôgo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 5.344/2.014 - DAE
Pregão Presencial nº 153/2014 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel celular destinada a efetuar 
ligações externas e comunicação entre os funcionários do DAE, com a cessão de aparelhos de telefone 
celular, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 09/12/2014 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Aline Coutinho Goulart
Pregoeiro Substituto: Márcio Fabiano Battaiola
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM 
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/2014

Processo Administrativo nº 2.589/2.014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 047/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A – NÃO PERIGOSO 
E NÃO INERTE), COM O FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTÊINERES OU CAÇAMBAS 
DE NO MÍNIMO 05 M3 E MÁXIMO 10 M3 PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ 
O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE BAURU, conforme especificações contidas no Anexo I do 
Edital.
Valor Unitário: R$150,00 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 31/07/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2014

Processo Administrativo nº 5.500/2013 – DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 121/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: Dalson Comércio de Equipamentos de Segurança e Ferramentas Ltda. - EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual), conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital. 
- Lote 04:  Item nº 08 –  Avental descartável em TNT:
Ítem 08 – 100  Unid. - AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCA, COM CINTO, COM 
GRAMATURA 30GR/M2, COM MANGAS LONGAS TERMINADAS COM PUNHO ELÁSTICO. 
TAMANHO ÚNICO. NBR 13392/1995.
Valor Unitário: R$ 4,00 
Marca/Modelo: Best Fabril
- Lote 06:  Item nº 12 –  Calçado de Segurança, tipo bota em borracha vulcanizada, cano longo:
Ítem 12 – 250 Par -CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, 
CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE PROTEÇÃO DOS 
PÉS DO USUÁRIO EM TRABALHOS EM CONCRETAGEM, LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS OU 
ENCHARCADOS. C.A DO MTE. TAMANHO nº 40/41 – 70 pares / nº 42 – 80 pares / nº 43/44 – 100 pares. 
Valor Unitário: R$ 33,25
Marca/Modelo: Sete Léguas/Tractor - Ca 737
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/02/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2014

Processo Administrativo nº 5.500/2013 – DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 121/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: Bompel Indústria de Calçados Ltda
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual), conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital. 
- Lote 01:  Itens nº 01 ao 02 –  Botina de Segurança, modelo blatt e outros:
Ítem 01 – 400  Par. – BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO,  
confeccionada em VAQUETA HIDROFUGADA lisa CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, 
FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE 
MONTAGEM EM COURO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA DE LIMPEZA 
REMOVÍVEL ANTI BACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE BICOLOR, 
INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, CA DO MTE CONSTANDO QUE É APROPRIADO 
PARA LOCAL COM UMIDADE, CONFORME NUMERAÇÃO: 
nº 39 – 70 pares / nº 40 – 80 pares / nº 41 – 90 pares
nº 42 – 90 pares / nº 43 – 40 pares / nº 44 – 30 pares.
Valor Unitário: R$ 54,60 
Marca/Modelo: Bompel – Mod. BT 901 EL AA – CA 8683
Ítem 02 – 400 Par - BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, confeccIONADA 
em VAQUETA emborrachada, CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR 
ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO sem costura, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO 
COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA DE LIMPEZA REMOVÍVEL ANTI 
BACTERIANA, SOLADO bideNSIDADE bicolor EM POLIURETANO e borracha nitrílica para alta 
temperatura, gaspea inteira, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, CA DO MTE, CONFORME 
NUMERAÇÃO: 
nº 39 – 70 pares / nº 40 – 80 pares / nº 41 – 90 pares
nº 42 – 90 pares / nº 43 – 40 pares / nº 44 – 30 pares.
Valor Unitário: R$ 57,50 
Marca/Modelo: Bompel – Mod. BT 800 EL AA – CA 13677

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/02/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2014

Processo Administrativo nº 7646/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 019/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Camargo e Camargo Alinhamento Ltda. EPP
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços 
de alinhamento completo (eixo dianteiro), camber/KPI completo (eixo dianteiro), balanceamento (roda 
dianteira esquerda) e balanceamento (roda dianteira direita), em toda frota de viaturas pesadas do DAE, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Lote 01 - Itens 01 à 04
Item 01 - 99 Serviços - Alinhamento completo (eixo dianteiro) - Valor Unitário: R$ 55,00
Item 02 - 66 Serviços - Camber/KPI completo (eixo dianteiro) - Valor Unitário: R$ 55,00
Item 03 - 99 Serviço - Balanceamento (roda dianteira esquerda) - Valor Unitário: R$ 14,50
Item 04 - 99 Serviço - Balanceamento (roda dianteira direita) - Valor Unitário: R$ 14,50
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 08/05/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2014

Processo Administrativo nº 392/2014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 018/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Companhia Ultragaz S/A.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, em cilindros de 
13 e 90 kg, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
-Lote 01 - Ítens 01 à 02
Ítem 01 - 60 Unidade – Cilindro de GLP de 13 kg.
Valor Unitário: R$ 26,83 – Marca: Ultragaz
Ítem 02 - 100 Unidade – Cilindro de GLP de 90 kg.
Valor Unitário: R$ 191,76 - Marca: Ultragaz
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 13/05/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2014

Processo Administrativo n.º 867/2.014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 033/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Marcos Antônio Chaves - EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes diversos; óleos para motocicletas, 
motores 2T, para motocicletas, para retroescavadeiras, para pá carregadeira, para sistema hidráulico e 
mecânico, para transmissões automáticas e direção hidráulica, fluido e graxa, 1-ª (primeira) linha, sendo 
vedado óleo lubrificante recondicionado/recuperado, conforme especificações contidas no Anexo I do 
Edital.
Ítem 18 – 1200 – Litro - Óleo tipo AW de alta performance para uso em sistemas hidráulicos de pá 
carregadeiras, viscosidade ISO VG 68 (HLP), em embalagem de 01 à 50
litros (1ª linha).
Valor Unitário: R$ 5,95 – Marca/Modelo: Agecom/Hercon
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 21/08/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA 
LEI FEDERAL Nº 8666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 8090/2013 - DAE

Convite nº 006/2014 - DAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO 
DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em planejamento, 
organização e execução do Concurso Público para os cargos efetivos de Engenheiro Ambiental, 
Engenheiro - Área Civil, Analista de Geoprocessamento, Geólogo e Procurador Jurídico do DAE, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Convite.
A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações - CPJL:
Informa que procedeu-se a abertura dos envelopes propostas e, após análise das mesmas, a CPJL decidiu 
considerar a empresa Persona Capacitação Assessoria e Consultoria EIRELI DESCLASSIFICADA de 
acordo com o item 14.2.3 do Edital.
Notifica os licitantes do certame epigrafado que a CPJL decidiu, por unanimidade de votos, considerar 
CLASSIFICADAS as empresas: 1°) CONSESP - Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas 
Ltda. - R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), 2°) Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras Ltda. 
EPP - R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), 3°) RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 
Ltda. EPP - R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), 4°) Reis & Reis Auditores Associados - R$ 
29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), 5°) Sarmento Concursos Ltda. EPP - R$ 37.000,00 (trinta 
e sete mil reais), 6°) José Elias Ribeiro Concursos ME - R$ 39.024,96 (trinta e nove mil, vinte e quatro 
reais e noventa e seis centavos), 7°) CKM Serviços Ltda. - R$ 42.920,00 (quarenta e dois mil, novecentos 
e vinte reais).
Intima as licitantes do certame epigrafado, da abertura de prazo recursal para que, querendo, apresentem 
suas razões nos termos do art. 109 da Lei nº 8666/93.
Cientifica que os autos do Convite encontram-se à disposição junto a Comissão de Processamento e 
Julgamento de Licitações - CPJL para vista e extração de cópias durante o prazo de recurso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2014

+++RECEITAS+++

Ficha Código Títulos Anterior No mês Total Diferença
Orçada

1 1.1.3.0.10.01.00 CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO 23.007,22 2.332,19 25.339,41 -270,59
2 1.1.3.0.10.02.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO 11.374,99 599,84 11.974,83 11.544,83
3 1.3.1.1.10.02.00 ALUGUÉIS – DAE 0,00 0,00 0,00 -14.761,00
4 1.3.2.5.02.99.02 REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC 436.669,48 115.371,41 552.040,89 -678.034,11
5 1.3.2.6.01.00.00 REM. ESPECIAIS – FTE 1.950.846,11 714.040,00 2.664.886,11 1.136.821,11
6 1.3.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2,51 0,00 2,51 -612,49
7 1.6.0.0.13.01.02 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC 14.000,00 0,00 14.000,00 -13.455,00
8 1.6.0.0.13.02.01 SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 -14.450,00
9 1.6.0.0.13.04.01 SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE 5.340,70 1.345,12 6.685,82 -22.836,18

10 1.6.0.0.13.07.01 SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRÁFICAS 313,30 86,63 399,93 -2.552,07
11 1.6.0.0.14.01.00 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32.250,62 3.769,82 36.020,44 -123.889,56
12 1.60.0.18.01.00 SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE 65.708,23 14.045,43 79.753,66 -166.261,34
13 1.6.0.0.20.01.00 SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE 93.160,78 23.465,48 116.626,26 104.326,26
14 1.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 13.678.905,31 3.433.553,80 17.112.459,11 -40.398.309,76
15 1.6.0.0.41.02.00 OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE 249.007,03 83.306,95 332.313,98 -1.020.768,02
16 1.6.0.0.42.01.00 SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO 8.882.368,29 2.283.437,15 11.165.805,44 -17.557.001,56
17 1.6.0.0.42.02.00 OUTROS SERV. COLETAS DAE 143.635,80 68.817,87 212.453,67 -402.583,33
18 1.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 5.567.192,18 1.401.835,94 6.969.028,12 -3.132.217,88
19 1.6.0.0.48.01.00 SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE 85.789,27 18.085,18 103.874,45 -584.967,55
20 1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS DAE 110.937,11 24.075,00 135.012,11 12.005,11
21 1.7.6.1.99.03.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE 0,00 0,00 -24.755,00
22 1.7.6.2.99.01.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO 0,00 0,00 -24.755,00
23 1.7.6.3.99.01.00 OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE 0,00 0,00 -24.755,00
24 1.9.1.1.99.01.02 MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS 10.590,87 787,39 11.378,26 8.445,26
25 1.9.1.3.99.02.00 MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 0,00 0,00 -50.180,00
26 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV 0,00 0,00 -50.180,00
27 1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS 404.465,12 84.339,92 488.805,04 -938.081,96
28 1.9.1.9.27.02.00 MULRAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE 56.398,26 14.017,38 70.415,64 -72.274,36
29 1.91.9.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE 44.823,43 11.899,63 56.723,06 -147.468,94
30 1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS DAE 2.364,17 485,29 2.849,46 -16.831,54
31 1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 139.750,72 124.241,51 263.992,23 -203.435,77
32 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 133.137,69 6.687,48 139.825,17 -475.212,83
33 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS 68.053,10 11.958,13 80.011,23 -510.424,77
34 2.1.1.9.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE 0,00 0,00 -74.265,00
35 2.2.2.9.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE 0,00 0,00 -222.795,00
36 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 -965.447,00
37 2.5.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DAE 0,00 0,00 -148.530,00
38 7.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 1.901.560,02 130.899,36 2.032.459,38 523.205,25
39 7.6.0.0.42.01.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE 229.325,76 55.019,47 284.345,23 -229.846,77
40 7.6.0.0.42.02.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 240.367,15 171.275,66 411.642,81 -53.614,19
42 2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 21.183,02 9.002,79 30.185,81 30.185,81
43 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 5.447,44 1.381,37 6.828,81 6.828,81

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 34.607.975,68 8.810.163,19 43.418.138,87 -66.532.461,13

5000 5.000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 2.957.698,91 787.624,12 3.745.323,03
5301 2.1.1.1.9.99.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 2.957.698,91 787.624,12 3.745.323,03

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos conta Movimento – DAE 85.065,77
Bancos conta Especial – DAE 81.669.397,90
Bancos conta Movimento – FTE 473.458,20
Bancos conta Especial – FTE 13.912.786,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 96.140.708,05

TOTAL GERAL 143.304.169,95

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2014

+++DESPESAS+++

ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES AUTORIZADO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO
ATUAL ANTERIOR MÊS TOTAL

05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 109.950.600,00 25.006.518,55 134.957.118,55 100.011.371,54 20.332.641,33 5.408.171,56 25.740.812,89
05.01.00 GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA 101.371.799,88 25.006.518,55 126.378.318,43 94.937.374,29 17.500.322,78 4.735.687,24 22.236.010,02
05.01.01 UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.238.793,92 0,00 1.238.793,92 747.092,77 350.523,51 141.177,64 491.701,15
05.01.02 UNIDADE ADMINISTRATIVA 16.556.404,62 610.990,58 17.167.395,20 8.214.850,53 2.778.395,22 689.773,29 3.468.168,51
05.01.03 UNIDADE FINANCEIRA 6.580.725,56 80.000,00 6.660.725,56 2.571.228,02 2.176.156,86 539.097,89 2.715.254,75
05.01.04 UNIDADE TÉCNICA 13.186.893,78 0,00 13.186.893,78 8.416.178,12 3.202.359,56 816.974,11 4.019.333,67
05.01.05 UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5.927.659,00 195.616,00 6.123.275,00 4.983.523,24 899.206,84 199.644,92 1.098.851,76
05.01.06 UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 35.704.162,22 0,00 35.704.162,22 26.749.780,33 5.969.201,02 1.859.222,23 7.828.423,25
05.01.07 UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 10.082.594,78 120.000,00 10.202.594,78 7.161.814,85 2.124.479,77 489.797,16 2.614.276,93
05.01.08 FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12.094.566,00 23.999.911,97 36.094.477,97 36.092.906,43 0,00 0,00 0,00
05.02.01 ENCARGOS GERAIS 8.578.800,12 0,00 8.578.800,12 5.073.997,25 2.832.318,55 672.484,32 3.504.802,87

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 109.950.600,00 25.006.518,55 134.957.118,55 100.011.371,54 20.332.641,33 5.408.171,56 25.740.812,89

5.0.00.00 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 8.997.728,42 1.279.614,40 10.277.342,82

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 8.997.728,42 1.279.614,40 10.277.342,82

SUB TOTAL 29.330.369,75 6.687.785,96 36.018.155,71

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Bancos conta Movimento – DAE 716.650,18
Bancos conta Especial – DAE 15.672.509,67
Bancos conta Movimento – FTE 45.077,25
Bancos conta Especial – FTE 90.851.777,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 107.286.014,24

TOTAL GERAL 143.304.169,95

Bauru, 30 de maio de 2014.

SIMONE CRISTINA BELLIDO ELIS ANGELA DOS ANJOS GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0 Diretora Financeira Presidente
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2014

+++RECEITAS+++

Ficha Código Títulos Anterior No mês Total Diferença
Orçada

1 1.1.3.0.10.01.00 CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO 25.339,41 1.754,21 27.093,62 1.483,62
2 1.1.3.0.10.02.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO 11.974,83 100,90 12.075,73 11.645,73
3 1.3.1.1.10.02.00 ALUGUÉIS – DAE 0,00 0,00 0,00 -14.761,00
4 1.3.2.5.02.99.02 REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC 552.040,89 113.162,68 665.203,57 -564.871,43
5 1.3.2.6.01.00.00 REM. ESPECIAIS – FTE 2.664.886,11 771.451,38 3.436.337,49 1.908.272,49
6 1.3.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2,51 0,00 2,51 -612,49
7 1.6.0.0.13.01.02 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC 14.000,00 0,00 14.000,00 -13.455,00
8 1.6.0.0.13.02.01 SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 -14.450,00
9 1.6.0.0.13.04.01 SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE 6.685,82 1.659,47 8.345,29 -21.176,71

10 1.6.0.0.13.07.01 SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRÁFICAS 399,93 96,59 496,52 -2.455,48
11 1.6.0.0.14.01.00 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 36.020,44 2.526,21 38.546,65 -121.363,35
12 1.60.0.18.01.00 SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE 79.753,66 12.860,36 92.614,02 -153.400,98
13 1.6.0.0.20.01.00 SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE 116.626,26 35.111,03 151.737,29 139.437,29
14 1.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 17.112.459,11 3.125.142,98 20.237.602,09 -37.273.166,78
15 1.6.0.0.41.02.00 OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE 332.313,98 59.473,47 391.787,45 -961.294,55
16 1.6.0.0.42.01.00 SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO 11.165.805,44 2.037.873,15 13.203.678,59 -15.519.128,41
17 1.6.0.0.42.02.00 OUTROS SERV. COLETAS DAE 212.453,67 43.483,92 255.937,59 -359.099,41
18 1.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 6.969.028,12 1.308.141,13 8.277.169,25 -1.824.076,75
19 1.6.0.0.48.01.00 SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE 103.874,45 16.145,65 120.020,10 -568.821,90
20 1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS DAE 135.012,11 26.994,12 162.006,23 38.999,23
21 1.7.6.1.99.03.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
22 1.7.6.2.99.01.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
23 1.7.6.3.99.01.00 OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
24 1.9.1.1.99.01.02 MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS 11.378,26 675,94 12.054,20 9.121,20
25 1.9.1.3.99.02.00 MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
26 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
27 1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS 488.805,04 81.738,45 570.543,49 -856.343,51
28 1.9.1.9.27.02.00 MULRAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE 70.415,64 7.508,23 77.923,87 -64.766,13
29 1.91.9.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE 56.723,06 11.629,20 68.352,26 -135.839,74
30 1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS DAE 2.849,46 1.222,77 4.072,23 -15.608,77
31 1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 263.992,23 8.700,43 272.692,66 -194.735,34
32 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 139.825,17 1.182,75 141.007,92 -474.030,08
33 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS 80.011,23 7.936,34 87.947,57 -502.488,43
34 2.1.1.9.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE 0,00 0,00 0,00 -74.265,00
35 2.2.2.9.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE 0,00 0,00 0,00 -222.795,00
36 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -965.447,00
37 2.5.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DAE 0,00 0,00 0,00 -148.530,00
38 7.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 2.032.459,38 163.294,27 2.195.753,65 686.499,52
39 7.6.0.0.42.01.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE 284.345,23 57.041,43 341.386,66 -172.805,34
40 7.6.0.0.42.02.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 411.642,81 32.676,24 444.319,05 -20.937,95
42 2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 30.185,81 5.825,34 36.011,15 36.011,15
43 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 6.828,81 1.414,74 8.243,55 8.243,55

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 43.418.138,87 7.936.823,38 51.354.962,25 -58.595.637,75

5000 5.000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 3.745.323,03 813.286,92 4.558.609,95
5301 2.1.1.1.9.99.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 3.745.323,03 813.286,92 4.558.609,95

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos conta Movimento – DAE 85.065,77
Bancos conta Especial – DAE 81.669.397,90
Bancos conta Movimento – FTE 473.458,20
Bancos conta Especial – FTE 13.912.786,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 96.140.708,05

TOTAL GERAL 152.054.280,25

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2014

+++DESPESAS+++

ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES AUTORIZADO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO
ATUAL ANTERIOR MÊS TOTAL

05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 109.950.600,00 28.606.518,55 138.557.118,55 79.656.286,14 25.740.812,89 6.460.461,61 32.201.274,50
05.01.00 GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA 101.371.799,88 28.606.518,55 129.978.318,43 75.261.641,41 22.236.010,02 5.816.346,04 28.052.356,06
05.01.01 UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.238.793,92 0,00 1.238.793,92 666.164,00 491.701,15 80.928,77 572.629,92
05.01.02 UNIDADE ADMINISTRATIVA 16.556.404,62 1.010.990,58 17.567.395,20 7.972.802,28 3.468.168,51 1.040.555,55 4.508.724,06
05.01.03 UNIDADE FINANCEIRA 6.580.725,56 1.280.000,00 7.860.725,56 3.174.027,63 2.715.254,75 563.764,36 3.279.019,11
05.01.04 UNIDADE TÉCNICA 13.186.893,78 0,00 13.186.893,78 7.567.757,35 4.019.333,67 983.295,64 5.002.629,31
05.01.05 UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5.927.659,00 -804.384,00 5.123.275,00 3.783.800,46 1.098.851,76 212.622,78 1.311.474,54
05.01.06 UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 35.704.162,22 0,00 35.704.162,22 23.330.278,32 7.828.423,25 2.367.364,11 10.195.787,36
05.01.07 UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 10.082.594,78 120.000,00 10.202.594,78 6.432.818,94 2.614.276,93 567.814,83 3.182.091,76
05.01.08 FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12.094.566,00 26.999.911,97 39.094.477,97 22.333.992,43 0,00 0,00 0,00
05.02.01 ENCARGOS GERAIS 8.578.800,12 0,00 8.578.800,12 4.394.644,73 3.504.802,87 644.115,57 4.148.918,44

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 109.950.600,00 28.606.518,55 138.557.118,55 79.656.286,14 25.740.812,89 6.460.461,61 32.201.274,50

5.0.00.00 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 10.277.342,82 1.989.015,10 12.266.357,92

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 10.277.342,82 1.989.015,10 12.266.357,92

SUB TOTAL 36.018.155,71 8.449.476,71 44.467.632,42

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Bancos conta Movimento – DAE 856.156,69
Bancos conta Especial – DAE 13.776.509,41
Bancos conta Movimento – FTE 50.554,62
Bancos conta Especial – FTE 92.903.427,11

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 107.586.647,83

TOTAL GERAL 152.054.280,25

Bauru, 30 de junho de 2014.

SIMONE CRISTINA BELLIDO ELIS ANGELA DOS ANJOS GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0 Diretora Financeira Presidente
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2014

+++RECEITAS+++

Ficha Código Títulos Anterior No mês Total Diferença
Orçada

1 1.1.3.0.10.01.00 CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO 27.093,62 2.478,32 29.571,94 3.961,94
2 1.1.3.0.10.02.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO 12.075,73 48,69 12.124,42 11.694,42
3 1.3.1.1.10.02.00 ALUGUÉIS – DAE 0,00 0,00 0,00 -14.761,00
4 1.3.2.5.02.99.02 REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC 665.203,57 91.263,16 756.466,73 -473.608,27
5 1.3.2.6.01.00.00 REM. ESPECIAIS – FTE 3.436.337,49 738.435,44 4.174.772,93 2.646.707,93
6 1.3.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2,51 0,00 2,51 -612,49
7 1.6.0.0.13.01.02 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC 14.000,00 0,00 14.000,00 -13.455,00
8 1.6.0.0.13.02.01 SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 -14.450,00
9 1.6.0.0.13.04.01 SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE 8.345,29 2.597,93 10.943,22 -18.578,78

10 1.6.0.0.13.07.01 SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRÁFICAS 496,52 98,83 595,35 -2.356,65
11 1.6.0.0.14.01.00 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 38.546,65 2.584,86 41.131,51 -118.778,49
12 1.60.0.18.01.00 SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE 92.614,02 15.989,94 108.603,96 -137.411,04
13 1.6.0.0.20.01.00 SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE 151.737,29 42.692,93 194.430,22 182.130,22
14 1.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 20.237.602,09 3.395.781,24 23.633.383,33 -33.877.385,54
15 1.6.0.0.41.02.00 OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE 391.787,45 40.897,48 432.684,93 -920.397,07
16 1.6.0.0.42.01.00 SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO 13.203.678,59 2.216.492,99 15.420.171,58 -13.302.635,42
17 1.6.0.0.42.02.00 OUTROS SERV. COLETAS DAE 255.937,59 47.163,44 303.101,03 -311.935,97
18 1.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 8.277.169,25 1.402.823,22 9.679.992,47 -421.253,53
19 1.6.0.0.48.01.00 SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE 120.020,10 15.205,40 135.225,50 -553.616,50
20 1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS DAE 162.006,23 949.055,79 1.111.062,02 988.055,02
21 1.7.6.1.99.03.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
22 1.7.6.2.99.01.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
23 1.7.6.3.99.01.00 OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
24 1.9.1.1.99.01.02 MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS 12.054,20 37,51 12.091,71 9.158,71
25 1.9.1.3.99.02.00 MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
26 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
27 1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS 570.543,49 88.797,79 659.341,28 -767.545,72
28 1.9.1.9.27.02.00 MULRAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE 77.923,87 16.157,51 94.081,38 -48.608,62
29 1.91.9.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE 68.352,26 13.176,05 81.528,31 -122.663,69
30 1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS DAE 4.072,23 1.708,71 5.780,94 -13.900,06
31 1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 272.692,66 87.382,74 360.075,40 -107.352,60
32 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 141.007,92 520,31 141.528,23 -473.509,77
33 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS 87.947,57 7.029,62 94.977,19 -495.458,81
34 2.1.1.9.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE 0,00 0,00 0,00 -74.265,00
35 2.2.2.9.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE 0,00 0,00 0,00 -222.795,00
36 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -965.447,00
37 2.5.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DAE 0,00 0,00 0,00 -148.530,00
38 7.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 2.195.753,65 180.930,66 2.376.684,31 867.430,18
39 7.6.0.0.42.01.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE 341.386,66 76.980,13 418.366,79 -95.825,21
40 7.6.0.0.42.02.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 444.319,05 109.983,73 554.302,78 89.045,78
42 2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 36.011,15 0,00 36.011,15 36.011,15
43 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 8.243,55 1.676,68 9.920,23 9.920,23

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 51.354.962,25 9.547.991,10 60.902.953,35 -49.047.646,65

5000 5.000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4.558.609,95 791.228,03 5.349.837,98
5301 2.1.1.1.9.99.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 4.558.609,95 791.228,03 5.349.837,98

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos conta Movimento – DAE 85.065,77
Bancos conta Especial – DAE 81.669.397,90
Bancos conta Movimento – FTE 473.458,20
Bancos conta Especial – FTE 13.912.786,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 96.140.708,05

TOTAL GERAL 162.393.499,38

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2014

+++DESPESAS+++

ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES AUTORIZADO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO
ATUAL ANTERIOR MÊS TOTAL

05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 109.950.600,00 29.906.518,55 139.857.118,55 73.268.745,31 32.201.274,50 8.320.446,64 40.521.721,14
05.01.00 GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA 101.371.799,88 29.906.518,55 131.278.318,43 69.528.351,04 28.052.356,06 7.665.970,18 35.718.326,24
05.01.01 UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.238.793,92 0,00 1.238.793,92 538.715,47 572.629,92 127.448,53 700.078,45
05.01.02 UNIDADE ADMINISTRATIVA 16.556.404,62 2.310.990,58 18.867.395,20 8.124.546,02 4.508.724,06 1.908.680,57 6.417.404,63
05.01.03 UNIDADE FINANCEIRA 6.580.725,56 1.280.000,00 7.860.725,56 2.353.141,68 3.279.019,11 792.438,42 4.071.457,53
05.01.04 UNIDADE TÉCNICA 13.186.893,78 0,00 13.186.893,78 6.005.561,83 5.002.629,31 1.216.096,88 6.218.726,19
05.01.05 UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5.927.659,00 -804.384,00 5.123.275,00 3.510.139,08 1.311.474,54 285.055,20 1.596.529,74
05.01.06 UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 35.704.162,22 0,00 35.704.162,22 21.186.245,07 10.195.787,36 2.364.758,33 12.560.545,69
05.01.07 UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 10.082.594,78 120.000,00 10.202.594,78 5.476.009,46 3.182.091,76 969.480,71 4.151.572,47
05.01.08 FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12.094.566,00 26.999.911,97 39.094.477,97 22.333.992,43 0,00 2.011,54 2.011,54
05.02.01 ENCARGOS GERAIS 8.578.800,12 0,00 8.578.800,12 3.740.394,27 4.148.918,44 654.476,46 4.803.394,90

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 109.950.600,00 29.906.518,55 139.857.118,55 73.268.745,31 32.201.274,50 8.320.446,64 40.521.721,14

5.0.00.00 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 12.266.357,92 969.011,22 13.235.369,14

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 12.266.357,92 969.011,22 13.235.369,14

SUB TOTAL 44.467.632,42 9.289.457,86 53.757.090,28

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Bancos conta Movimento – DAE 716.613,42
Bancos conta Especial – DAE 11.781.415,79
Bancos conta Movimento – FTE 31.894,66
Bancos conta Especial – FTE 96.106.485,23

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 108.636.409,10

TOTAL GERAL 162.393.499,38

Bauru, 31 de julho de 2014.

SIMONE CRISTINA BELLIDO ELIS ANGELA DOS ANJOS GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0 Diretora Financeira Presidente
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2014

+++RECEITAS+++

Ficha Código Títulos Anterior No mês Total Diferença
Orçada

1 1.1.3.0.10.01.00 CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO 29.571,94 1.638,18 31.210,12 5.600,12
2 1.1.3.0.10.02.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO 12.124,42 49,42 12.173,84 11.743,84
3 1.3.1.1.10.02.00 ALUGUÉIS – DAE 0,00 0,00 0,00 -14.761,00
4 1.3.2.5.02.99.02 REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC 756.466,73 82.788,51 839.255,24 -390.819,76
5 1.3.2.6.01.00.00 REM. ESPECIAIS – FTE 4.174.772,93 878.341,04 5.053.113,97 3.525.048,97
6 1.3.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2,51 0,00 2,51 -612,49
7 1.6.0.0.13.01.02 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC 14.000,00 5.150,00 19.150,00 -8.305,00
8 1.6.0.0.13.02.01 SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 -14.450,00
9 1.6.0.0.13.04.01 SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE 10.943,22 1.916,74 12.859,96 -16.662,04

10 1.6.0.0.13.07.01 SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRÁFICAS 595,35 75,02 670,37 -2.281,63
11 1.6.0.0.14.01.00 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 41.131,51 2.659,06 43.790,57 -116.119,43
12 1.60.0.18.01.00 SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE 108.603,96 12.513,65 121.117,61 -124.897,39
13 1.6.0.0.20.01.00 SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE 194.430,22 57.393,52 251.823,74 239.523,74
14 1.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 23.633.383,33 3.317.164,67 26.950.548,00 -30.560.220,87
15 1.6.0.0.41.02.00 OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE 432.684,93 36.659,86 469.344,79 -883.737,21
16 1.6.0.0.42.01.00 SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO 15.420.171,58 2.202.512,74 17.622.684,32 -11.100.122,68
17 1.6.0.0.42.02.00 OUTROS SERV. COLETAS DAE 303.101,03 41.509,91 344.610,94 -270.426,06
18 1.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 9.679.992,47 1.380.168,85 11.060.161,32 958.915,32
19 1.6.0.0.48.01.00 SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE 135.225,50 16.220,40 151.445,90 -537.396,10
20 1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS DAE 1.111.062,02 29.455,86 1.140.517,88 1.017.510,88
21 1.7.6.1.99.03.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
22 1.7.6.2.99.01.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
23 1.7.6.3.99.01.00 OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
24 1.9.1.1.99.01.02 MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS 12.091,71 32,40 12.124,11 9.191,11
25 1.9.1.3.99.02.00 MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
26 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
27 1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS 659.341,28 163.254,92 822.596,20 -604.290,80
28 1.9.1.9.27.02.00 MULRAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE 94.081,38 23.792,05 117.873,43 -24.816,57
29 1.91.9.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE 81.528,31 11.857,49 93.385,80 -110.806,20
30 1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS DAE 5.780,94 328,67 6.109,61 -13.571,39
31 1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 360.075,40 46.345,72 406.421,12 -61.006,88
32 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 141.528,23 389,76 141.917,99 -473.120,01
33 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS 94.977,19 6.750,26 101.727,45 -488.708,55
34 2.1.1.9.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE 0,00 0,00 0,00 -74.265,00
35 2.2.2.9.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE 0,00 0,00 0,00 -222.795,00
36 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -965.447,00
37 2.5.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DAE 0,00 0,00 0,00 -148.530,00
38 7.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 2.376.684,31 157.507,62 2.534.191,93 1.024.937,80
39 7.6.0.0.42.01.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE 418.366,79 65.645,07 484.011,86 -30.180,14
40 7.6.0.0.42.02.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 554.302,78 81.040,30 635.343,08 170.086,08
42 2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 36.011,15 0,00 36.011,15 36.011,15
43 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 9.920,23 2.441,42 12.361,65 12.361,65

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60.902.953,35 8.625.603,11 69.528.556,46 -40.422.043,54

5000 5.000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5.349.837,98 839.165,47 6.189.003,45
5301 2.1.1.1.9.99.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 5.349.837,98 839.165,47 6.189.003,45

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos conta Movimento – DAE 85.065,77
Bancos conta Especial – DAE 81.669.397,90
Bancos conta Movimento – FTE 473.458,20
Bancos conta Especial – FTE 13.912.786,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 96.140.708,05

TOTAL GERAL 171.858.267,96

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2014

+++DESPESAS+++

ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES AUTORIZADO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO
ATUAL ANTERIOR MÊS TOTAL

05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 109.950.600,00 29.906.518,55 139.857.118,55 66.804.699,67 40.521.721,14 6.285.896,84 46.807.617,98
05.01.00 GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA 101.371.799,88 29.906.518,55 131.278.318,43 63.774.709,28 35.718.326,24 5.640.744,87 41.359.071,11
05.01.01 UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.238.793,92 0,00 1.238.793,92 453.751,99 700.078,45 84.963,48 785.041,93
05.01.02 UNIDADE ADMINISTRATIVA 16.556.404,62 2.310.990,58 18.867.395,20 7.123.595,52 6.417.404,63 999.546,98 7.416.951,61
05.01.03 UNIDADE FINANCEIRA 6.580.725,56 1.280.000,00 7.860.725,56 1.846.086,68 4.071.457,53 706.163,03 4.777.620,56
05.01.04 UNIDADE TÉCNICA 13.186.893,78 0,00 13.186.893,78 4.983.543,89 6.218.726,19 943.452,14 7.162.178,33
05.01.05 UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5.927.659,00 -804.384,00 5.123.275,00 3.327.791,85 1.596.529,74 191.587,23 1.788.116,97
05.01.06 UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 35.704.162,22 0,00 35.704.162,22 18.952.586,38 12.560.545,69 2.066.691,96 14.627.237,65
05.01.07 UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 10.082.594,78 120.000,00 10.202.594,78 4.755.458,54 4.151.572,47 648.340,05 4.799.912,52
05.01.08 FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12.094.566,00 26.999.911,97 39.094.477,97 22.331.894,43 2.011,54 0,00 2.011,54
05.02.01 ENCARGOS GERAIS 8.578.800,12 0,00 8.578.800,12 3.029.990,39 4.803.394,90 645.151,97 5.448.546,87

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 109.950.600,00 29.906.518,55 139.857.118,55 66.804.699,67 40.521.721,14 6.285.896,84 46.807.617,98

5.0.00.00 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 13.235.369,14 1.775.772,75 15.011.141,89

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 13.235.369,14 1.775.772,75 15.011.141,89

SUB TOTAL 53.757.090,28 8.061.669,59 61.818.759,87

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Bancos conta Movimento – DAE 734.230,84
Bancos conta Especial – DAE 10.827.347,17
Bancos conta Movimento – FTE 43.323,81
Bancos conta Especial – FTE 98.434.606,27

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 110.039.508,09

TOTAL GERAL 171.858.267,96

Bauru, 31 de agosto de 2014.

SIMONE CRISTINA BELLIDO ELIS ANGELA DOS ANJOS GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0 Diretora Financeira Presidente
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2014

+++RECEITAS+++

Ficha Código Títulos Anterior No mês Total Diferença
Orçada

1 1.1.3.0.10.01.00 CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO 31.210,12 2.659,79 33.869,91 8.259,91
2 1.1.3.0.10.02.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO 12.173,84 315,28 12.489,12 12.059,12
3 1.3.1.1.10.02.00 ALUGUÉIS – DAE 0,00 0,00 0,00 -14.761,00
4 1.3.2.5.02.99.02 REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC 839.255,24 69.142,94 908.398,18 -321.676,82
5 1.3.2.6.01.00.00 REM. ESPECIAIS – FTE 5.053.113,97 808.482,00 5.861.595,97 4.333.530,97
6 1.3.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2,51 0,00 2,51 -612,49
7 1.6.0.0.13.01.02 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC 19.150,00 50,00 19.200,00 -8.255,00
8 1.6.0.0.13.02.01 SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 -14.450,00
9 1.6.0.0.13.04.01 SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE 12.859,96 2.278,85 15.138,81 -14.383,19

10 1.6.0.0.13.07.01 SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRÁFICAS 670,37 93,59 763,96 -2.188,04
11 1.6.0.0.14.01.00 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 43.790,57 2.941,36 46.731,93 -113.178,07
12 1.60.0.18.01.00 SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE 121.117,61 18.054,79 139.172,40 -106.842,60
13 1.6.0.0.20.01.00 SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE 251.823,74 52.679,95 304.503,69 292.203,69
14 1.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 26.950.548,00 3.532.477,54 30.483.025,54 -27.027.743,33
15 1.6.0.0.41.02.00 OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE 469.344,79 50.076,57 519.421,36 -833.660,64
16 1.6.0.0.42.01.00 SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO 17.622.684,32 2.351.055,09 19.973.739,41 -8.749.067,59
17 1.6.0.0.42.02.00 OUTROS SERV. COLETAS DAE 344.610,94 56.705,14 401.316,08 -213.720,92
18 1.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 11.060.161,32 1.460.596,32 12.520.757,64 2.419.511,64
19 1.6.0.0.48.01.00 SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE 151.445,90 17.358,26 168.804,16 -520.037,84
20 1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS DAE 1.140.517,88 25.630,78 1.166.148,66 1.043.141,66
21 1.7.6.1.99.03.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
22 1.7.6.2.99.01.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
23 1.7.6.3.99.01.00 OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
24 1.9.1.1.99.01.02 MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS 12.124,11 233,51 12.357,62 9.424,62
25 1.9.1.3.99.02.00 MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
26 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
27 1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS 822.596,20 156.218,88 978.815,08 -448.071,92
28 1.9.1.9.27.02.00 MULRAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE 117.873,43 13.811,93 131.685,36 -11.004,64
29 1.91.9.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE 93.385,80 14.713,60 108.099,40 -96.092,60
30 1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS DAE 6.109,61 850,06 6.959,67 -12.721,33
31 1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 406.421,12 40.926,94 447.348,06 -20.079,94
32 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 141.917,99 2.591,09 144.509,08 -470.528,92
33 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS 101.727,45 4.906,76 106.634,21 -483.801,79
34 2.1.1.9.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE 0,00 0,00 0,00 -74.265,00
35 2.2.2.9.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE 0,00 0,00 0,00 -222.795,00
36 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -965.447,00
37 2.5.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DAE 0,00 0,00 0,00 -148.530,00
38 7.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 2.534.191,93 209.989,98 2.744.181,91 1.234.927,78
39 7.6.0.0.42.01.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE 484.011,86 75.956,74 559.968,60 45.776,60
40 7.6.0.0.42.02.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 635.343,08 362.212,87 997.555,95 532.298,95
42 2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 36.011,15 0,00 36.011,15 36.011,15
43 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 12.361,65 736,29 13.097,94 13.097,94

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 69.528.556,46 9.333.746,90 78.862.303,36 -31.088.296,64

5000 5.000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 6.189.003,45 786.389,51 6.975.392,96
5301 2.1.1.1.9.99.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 6.189.003,45 786.389,51 6.975.392,96

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos conta Movimento – DAE 85.065,77
Bancos conta Especial – DAE 81.669.397,90
Bancos conta Movimento – FTE 473.458,20
Bancos conta Especial – FTE 13.912.786,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 96.140.708,05

TOTAL GERAL 181.978.404,37

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2014

+++DESPESAS+++

ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES AUTORIZADO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO
ATUAL ANTERIOR MÊS TOTAL

05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 109.950.600,00 30.506.518,55 140.457.118,55 60.511.098,68 46.807.617,98 6.787.394,84 53.595.012,82
05.01.00 GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA 101.371.799,88 30.606.518,55 131.978.318,43 58.019.625,23 41.359.071,11 6.248.877,90 47.607.949,01
05.01.01 UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.238.793,92 0,00 1.238.793,92 313.878,82 785.041,93 139.873,17 924.915,10
05.01.02 UNIDADE ADMINISTRATIVA 16.556.404,62 2.970.990,58 19.527.395,20 5.856.675,59 7.416.951,61 1.362.573,08 8.779.524,69
05.01.03 UNIDADE FINANCEIRA 6.580.725,56 1.320.000,00 7.900.725,56 1.377.932,93 4.777.620,56 490.973,87 5.268.594,43
05.01.04 UNIDADE TÉCNICA 13.186.893,78 0,00 13.186.893,78 4.156.120,83 7.162.178,33 1.308.314,90 8.470.493,23
05.01.05 UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5.927.659,00 -804.384,00 5.123.275,00 3.134.986,54 1.788.116,97 200.171,49 1.988.288,46
05.01.06 UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 35.704.162,22 0,00 35.704.162,22 16.633.854,61 14.627.237,65 2.078.719,33 16.705.956,98
05.01.07 UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 10.082.594,78 120.000,00 10.202.594,78 4.214.281,48 4.799.912,52 668.252,06 5.468.164,58
05.01.08 FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12.094.566,00 26.999.911,97 39.094.477,97 22.331.894,43 2.011,54 0,00 2.011,54
05.02.01 ENCARGOS GERAIS 8.578.800,12 -100.000,00 8.478.800,12 2.491.473,45 5.448.546,87 538.516,94 5.987.063,81

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 109.950.600,00 30.506.518,55 140.457.118,55 60.511.098,68 46.807.617,98 6.787.394,84 53.595.012,82

5.0.00.00 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 15.011.141,89 865.463,57 15.876.605,46

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 15.011.141,89 865.463,57 15.876.605,46

SUB TOTAL 61.818.759,87 7.652.858,41 69.471.618,28

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Bancos conta Movimento – DAE 419.521,57
Bancos conta Especial – DAE 10.978.043,25
Bancos conta Movimento – FTE 116.090,00
Bancos conta Especial – FTE 100.993.131,27

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 112.506.786,09

TOTAL GERAL 181.978.404,37

Bauru, 30 de setembro de 2014.

SIMONE CRISTINA BELLIDO ELIS ANGELA DOS ANJOS GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0 Diretora Financeira Presidente
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2014

+++RECEITAS+++

Ficha Código Títulos Anterior No mês Total Diferença
Orçada

1 1.1.3.0.10.01.00 CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO 33.869,91 2.180,72 36.050,63 10.440,63
2 1.1.3.0.10.02.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO 12.489,12 8,74 12.497,86 12.067,86
3 1.3.1.1.10.02.00 ALUGUÉIS – DAE 0,00 0,00 0,00 -14.761,00
4 1.3.2.5.02.99.02 REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC 908.398,18 74.978,12 983.376,30 -246.698,70
5 1.3.2.6.01.00.00 REM. ESPECIAIS – FTE 5.861.595,97 877.827,24 6.739.423,21 5.211.358,21
6 1.3.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2,51 0,00 2,51 -612,49
7 1.6.0.0.13.01.02 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC 19.200,00 0,00 19.200,00 -8.255,00
8 1.6.0.0.13.02.01 SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 -14.450,00
9 1.6.0.0.13.04.01 SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE 15.138,81 1.475,81 16.614,62 -12.907,38

10 1.6.0.0.13.07.01 SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRÁFICAS 763,96 117,48 881,44 -2.070,56
11 1.6.0.0.14.01.00 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 46.731,93 2.309,78 49.041,71 -110.868,29
12 1.60.0.18.01.00 SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE 139.172,40 19.309,46 158.481,86 -87.533,14
13 1.6.0.0.20.01.00 SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE 304.503,69 87.428,15 391.931,84 379.631,84
14 1.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 30.483.025,54 3.436.355,67 33.919.381,21 -23.591.387,66
15 1.6.0.0.41.02.00 OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE 519.421,36 68.207,09 587.628,45 -765.453,55
16 1.6.0.0.42.01.00 SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO 19.973.739,41 2.247.263,03 22.221.002,44 -6.501.804,56
17 1.6.0.0.42.02.00 OUTROS SERV. COLETAS DAE 401.316,08 71.056,35 472.372,43 -142.664,57
18 1.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 12.520.757,64 1.410.950,00 13.931.707,64 3.830.461,64
19 1.6.0.0.48.01.00 SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE 168.804,16 19.480,59 188.284,75 -500.557,25
20 1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS DAE 1.166.148,66 29.718,80 1.195.867,46 1.072.860,46
21 1.7.6.1.99.03.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
22 1.7.6.2.99.01.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
23 1.7.6.3.99.01.00 OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,00
24 1.9.1.1.99.01.02 MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS 12.357,62 11,10 12.368,72 9.435,72
25 1.9.1.3.99.02.00 MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
26 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV 0,00 0,00 0,00 -50.180,00
27 1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS 978.815,08 142.990,37 1.121.805,45 -305.081,55
28 1.9.1.9.27.02.00 MULRAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE 131.685,36 14.477,49 146.162,85 3.472,85
29 1.91.9.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE 108.099,40 14.993,77 123.093,17 -81.098,83
30 1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS DAE 6.959,67 490,06 7.449,73 -12.231,27
31 1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 447.348,06 36.164,66 483.512,72 16.084,72
32 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 144.509,08 127,27 144.636,35 -470.401,65
33 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS 106.634,21 4.797,12 111.431,33 -479.004,67
34 2.1.1.9.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE 0,00 0,00 0,00 -74.265,00
35 2.2.2.9.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE 0,00 0,00 0,00 -222.795,00
36 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -965.447,00
37 2.5.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DAE 0,00 0,00 0,00 -148.530,00
38 7.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 2.744.181,91 168.904,09 2.913.086,00 1.403.831,87
39 7.6.0.0.42.01.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE 559.968,60 70.623,36 630.591,96 116.399,96
40 7.6.0.0.42.02.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 997.555,95 76.676,04 1.074.231,99 608.974,99
42 2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 36.011,15 0,00 36.011,15 36.011,15
43 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 13.097,94 1.173,03 14.270,97 14.270,97

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 78.862.303,36 8.880.095,39 87.742.398,75 -22.208.201,25

5000 5.000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 6.975.392,96 839.142,56 7.814.535,52
5301 2.1.1.1.9.99.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 6.975.392,96 839.142,56 7.814.535,52

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos conta Movimento – DAE 85.065,77
Bancos conta Especial – DAE 81.669.397,90
Bancos conta Movimento – FTE 473.458,20
Bancos conta Especial – FTE 13.912.786,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 96.140.708,05

TOTAL GERAL 191.697.642,32

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2014

+++DESPESAS+++

ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES AUTORIZADO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO
ATUAL ANTERIOR MÊS TOTAL

05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 109.950.600,00 30.831.518,55 140.782.118,55 55.559.836,77 53.595.012,82 7.134.206,13 60.729.218,95
05.01.00 GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA 101.371.799,88 30.646.518,55 132.018.318,43 53.546.086,26 47.607.949,01 6.371.483,19 53.979.432,20
05.01.01 UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.238.793,92 0,00 1.238.793,92 147.542,39 924.915,10 166.336,43 1.091.251,53
05.01.02 UNIDADE ADMINISTRATIVA 16.556.404,62 3.120.532,36 19.676.936,98 5.097.675,39 8.779.524,69 1.402.710,93 10.182.235,62
05.01.03 UNIDADE FINANCEIRA 6.580.725,56 1.590.189,45 8.170.915,01 1.711.948,19 5.268.594,43 575.177,80 5.843.772,23
05.01.04 UNIDADE TÉCNICA 13.186.893,78 0,00 13.186.893,78 3.173.153,81 8.470.493,23 789.386,58 9.259.879,81
05.01.05 UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5.927.659,00 -804.384,00 5.123.275,00 2.933.001,85 1.988.288,46 201.984,69 2.190.273,15
05.01.06 UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 35.704.162,22 0,00 35.704.162,22 14.743.254,01 16.705.956,98 2.263.316,31 18.969.273,29
05.01.07 UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 10.082.594,78 -259.731,23 9.822.863,55 3.407.616,19 5.468.164,58 564.044,25 6.032.208,83
05.01.08 FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12.094.566,00 26.999.911,97 39.094.477,97 22.331.894,43 2.011,54 408.526,20 410.537,74
05.02.01 ENCARGOS GERAIS 8.578.800,12 185.000,00 8.763.800,12 2.013.750,51 5.987.063,81 762.722,94 6.749.786,75

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 109.950.600,00 30.831.518,55 140.782.118,55 55.559.836,77 53.595.012,82 7.134.206,13 60.729.218,95

5.0.00.00 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 15.876.605,46 1.240.588,25 17.117.193,71

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 15.876.605,46 1.240.588,25 17.117.193,71

SUB TOTAL 69.471.618,28 8.374.794,38 77.846.412,66

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Bancos conta Movimento – DAE 510.744,24
Bancos conta Especial – DAE 10.266.943,47
Bancos conta Movimento – FTE 57.053,44
Bancos conta Especial – FTE 103.016.488,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 113.851.229,66

TOTAL GERAL 191.697.642,32

Bauru, 30 de outubro 2014.

SIMONE CRISTINA BELLIDO ELIS ANGELA DOS ANJOS GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0 Diretora Financeira Presidente
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EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br   presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br   limpezapublica@emdurb.com.br

A Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que os 
recursos administrativos abaixo discriminados, obtiveram os seguintes resultados, em reuniões realizadas 
no período de 01/11/2014 a 15/11/2014: 

DEFERIDOS
    024954/2014    025123/2014

INDEFERIDOS
    024636/2014    025041/2014    025042/2014    025049/2014
    025106/2014    025107/2014    025109/2014    025110/2014
    025113/2014    025114/2014    025117/2014    025118/2014
    025119/2014    025120/2014    025122/2014    025127/2014
    025128/2014    025129/2014    025133/2014    025134/2014

Bauru, 20 de novembro de 2014
Presidente 1ª JARI

PROCESSO SELETIVO 07/2014 – PEDREIRO
RESULTADO DE RECURSOS E RETIFICAÇÃO DE GABARITO

A Comissão Examinadora do Processo Seletivo n° 07/2014 da EMDURB, destinado ao preenchimento 
de vaga do cargo de “Pedreiro”, nos termos do Edital do processo seletivo, torna público o resultado dos 
recursos protocolados tempestivamente em relação ao gabarito da prova objetiva publicado no dia 11 de 
novembro de 2014.
A Comissão resolve ainda pela anulação da questão n° 27 (Conhecimentos Específicos ao Cargo), 
tornando-a correta para todos os candidatos e publicando o gabarito retificado.

Recursos Interpostos
Protocolo Resultado
7553/14 Deferido

Retificação do gabarito oficial publicado em 11/1/2014.
01 – C 11 – A 21 – B
02 – A 12 – C 22 – A
03 – D 13 – B 23 – C
04 – E 14 – D 24 – D
05 – B 15 – A 25 – B
06 – A 16 – E 26 – E
07 – E 17 – B 27 – Anulada
08 – D 18 – C 28 – A
09 – D 19 – E 29 – C
10 – E 20 – C 30 – B

PROCESSO SELETIVO 07/2014 – PEDREIRO
CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
torna pública a todos os interessados, a CONVOCAÇÃO dos candidatos com inscrições deferidas no 
Processo Seletivo nº 07/2014 “Pedreiro”, para realização da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA, de acordo com 
as orientações seguintes:
Data: 23/11/2014 (Domingo)
Local: Barracão “Cláudio Guedes Mesquita” – Novo prédio do Setor de Sinalização Viária da EMDURB
Endereço: Rua Sebastião Polato, nº 1-60, Distrito III, Bauru-SP
Como chegar no local da prova (pontos de referência): Antigamente denominada como Rua 8, a Rua 
Sebastião Polato localiza-se próxima às rotatórias do cruzamento da Avenida Nações Norte com a 
Rodovia Cmte. João Ribeiro de Barros e do depósito da Ultragaz. A linha de ônibus urbano que atende as 
proximidades é a Santa Fé/ Cidade Universitária.  
Período: MANHÃ e TARDE (Horário Local)
TURMA 1: Horário de Apresentação: 8h/ Horário de Fechamento dos Portões: 8h30
TURMA 2: Horário de Apresentação: 12h30/ Horário de Fechamento dos Portões: 13h
OBS: Os candidatos convocados, listados a seguir, deverão atentar-se às orientações constantes no Edital de 
Abertura do Processo Seletivo, em seus itens “5. Das Provas” e “5.3 Da 2ª Fase – Prova Prática”, publicado 
no Diário Oficial de Bauru nos dias 06, 09 e 11/09/2014 e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br 
(Link Concursos em Andamento).

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A PROVA OBJETIVA

TURMA 1 – 08H30
Insc. Nome R.G. Nota Prova Obj.
00011 ADELINO CALDADOR MANSANO 158061366 23
00038 AGNALDO FABIANO DA SILVA 276313770 27
00020 ALEX RODRIGO RIBEIRO 294760441 21
00025 ALEX SANDRO BELIZARIO 26190582- 25
00051 ANTONIO MARCOS GOBI 248487711 24
00057 APARECIDO PERES DA SILVA 17188051 22
00026 CARLOS ALBERTO MILANI 422735541 28
00029 CESAR MORAES DE LIMA 182206014 26
00036 CLAUDIO SOARES DE SOUZA 338097995 26
00045 CRISTIANO CÉSAR PEREIRA COSTA 371980604 27
00014 DAVI ALEXANDRE P. DE SOUZA 331934188 24
00027 DOUGLAS RODRIGO V. DE OLIVEIRA 455329953 25
00003 ELIO MARCELINO LOPES 191977998 22
00022 FLAVIO GUARNIERI VENDRAMINI 251171620 26
00058 GENIVAL ANTONIO DA SILVA 1367392 16

TURMA 2 – 13H
Insc. Nome R.G. Nota Prova Obj.
00002 JOAO INACIO BARBOZA 57966272X 19
00035 JOÃO MATEUS TREMONTIN 125291309 23
00004 JULIO CESAR FRANCISCO DE SOUZA 29342195x 19
00012 MANOEL DA PAIXAO VIEIRA 133448277 21
00055 MARCIO MORALES FERREIRA 340382089 22
00046 MARCOS GUEDES MARIA 219391269 19
00007 NELSON ROMAO DE FRANCA 143243391 23
00006 NILSON RODRIGUES JUNIOR 47949845 24
00016 PAULO SERGIO DOS SANTOS 221979359 26
00041 REGINALDO AMARO NEVES 283182258 25
00043 RONIE VON NOGUEIRA 29860944 19
00039 VICENTE PINTO DE NAZARÉ 282155806 25
00019 WAGNER ALEXANDRE CARVALHO 465809534 23
00050 WILOMBRALDO DE JESUS SANTOS 54122489 25
00018 WILSON MIRANDA 165615072 29

“5. DAS PROVAS

5.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público de “PEDREIRO”, consistirá de 
duas fases: 1ª Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau 
de conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do cargo. 2ª Fase: Prova Prática, de 
caráter eliminatório e classificatório, será realizada por profissionais habilitados, e tem por objetivo aferir a 
capacidade técnica dos candidatos, que se traduz na observação da eficiência e habilidade teórica e prática 
de manuseio adequado de equipamentos empregados no desenvolvimento de tarefas propostas, dentro das 
atribuições inerentes à função de “PEDREIRO”, conforme disposto no item 2.7 deste Edital.
5.1.1 A Comissão Examinadora de cada fase do presente Processo Seletivo é designada através da Portaria 
da Presidência da EMDURB. 
5.1.2 As convocações para a aplicação das duas fases, constando a lista dos candidatos aptos, data, horário e 
local de aplicação, bem como demais orientações, serão publicadas no Diário Oficial de Bauru e divulgadas 
no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, de acordo com o previsto no Anexo II – Cronograma. As 
datas contidas no Anexo II poderão sofrer alterações, que serão devidamente divulgadas no Diário Oficial 
do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
5.1.3 Não haverá segunda chamada ou repetição das provas, exceto nos casos em que a Comissão 
Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelos candidatos e que 
tenham prejudicado o desempenho, oportunidade que será concedida a todos os candidatos, igualitariamente.
5.1.4 As Provas Objetiva e Prática serão realizadas independentemente das condições climáticas do dia 
previsto para execução das provas.
5.1.5 Os candidatos convocados que não comparecerem a qualquer uma das duas fases previstas (Prova 
Objetiva e Prova Prática), estarão automaticamente eliminados do processo seletivo e não terão classificação 
alguma, não podendo alegar desconhecimento acerca da data, local e horário de realização da prova como 
justificativa de sua ausência.
5.1.6 Após o horário determinado para o fechamento dos portões dos locais de aplicação das duas fases não 
será permitida a entrada de qualquer candidato, sob hipótese alguma, ficando os retardatários e os ausentes 
automaticamente desclassificados do concurso.
5.1.7 Ao candidato só será permitida a realização das provas nos respectivos locais, datas e horários 
determinados nas convocações descritas no item 5.1.2.
5.1.8 Na hipótese de não constar o nome do candidato classificado, conforme a presente publicação, nas 
listagens oficiais no local de provas, a EMDURB procederá a inclusão após conferência da convocação 
editalícia.
5.1.9 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não 
realizarão as provas no local de aplicação das mesmas.
5.1.10 Durante a execução de qualquer uma das duas fases previstas não será tolerada a comunicação com 
outro candidato, nem permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de livros, notas 
e impressos, etc. É proibida a utilização bonés, chapéus, toucas e similares e de agendas eletrônicas ou 
similares, telefones celulares, tablets, calculadoras, BIP’s, relógios digitais ou qualquer aparelho eletrônico 
ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” 
deverão ser desligados.
5.1.11 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 07/2014 e aos Fiscais, o direito de 
excluir do processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da cláusula 
5.1.12, tomando as medidas saneadoras necessárias.
5.1.12 Será desclassificado o candidato que:
a) não estiver presente na sala ou local da prova e no horário determinado para o início;
b) for surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de 
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c) ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do 
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fiscal acompanhante.
d) não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital.
e) portar arma, ainda que possua o respectivo porte, na sala de prova;
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
5.1.13 As condições de saúde dos candidatos nos dias de aplicação de qualquer uma das duas fases serão 
de suas inteiras responsabilidades, sendo recomendado aos mesmos que durmam bem na noite anterior 
ao dia de aplicação das fases, alimentem-se adequadamente e não ingiram nenhum tipo de substância 
química ou alcoólica, a fim de estar em boas condições para a realização das referidas fases.

5.1.14 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, 
indisposições, cãimbras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização de qualquer 
uma das duas fases ou diminuam a capacidade dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, nem segunda chamada.
5.1.15 Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo.
5.1.16 A EMDURB não se responsabiliza por eventuais gastos e dispêndios realizados pelos candidatos no 
decorrer do Processo Seletivo, sendo os mesmos, de responsabilidade única do candidato. 
5.3 DA 2ª FASE – PROVA PRÁTICA
5.3.1 De caráter eliminatório e classificatório, será realizada por examinadores designados pela Comissão 
Examinadora do Processo nº 07/2014, composta por profissionais habilitados, e tem por objetivo aferir a 
capacidade técnica dos candidatos, que se traduz na observação da eficiência e habilidade teórica e prática 
de manuseio adequado de equipamentos empregados no desenvolvimento de tarefas propostas, dentro das 
atribuições inerentes à função de “PEDREIRO”, conforme disposto no item 2.7 deste Edital.
5.3.2 Para realização da 2ª fase – Prova Prática, serão convocados somente os candidatos aprovados na 1ª 
fase – Prova Objetiva com nota igual ou superior a 15 (quinze) pontos, ou seja, 50% de aproveitamento 
mínimo.
5.3.3 A aplicação da 2ª fase - Prova Prática está prevista para o dia 23 de novembro de 2014, podendo ser 
realizada nos períodos da manhã e/ou tarde. A convocação dos candidatos aprovados na 1ª fase – Prova 
Objetiva será realizada de acordo com o disposto no item 5.1.2. 
5.3.4 Por ocasião desta avaliação, o candidato deverá comparecer ao local designado no dia e horário 
previamente estabelecidos, com pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário fixado, portando documento 
original de identidade, conforme disposto no item 5.2.3 e o protocolo de inscrição. Os documentos deverão 
estar em perfeitas condições, não sendo aceitos protocolos ou cópias reprográficas, mesmo que autenticadas, 
sob hipótese alguma, ficando os retardatários e os ausentes automaticamente desclassificados do concurso.
5.3.5 Sugere-se ao candidato que esteja vestido e calçado apropriadamente para a execução das tarefas 
propostas na Prova Prática.
5.3.6 Na prova prática, o candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre o uso adequado de 
materiais, equipamentos e ferramentas, demarcação da obra, materiais básicos de construção civil (areia, 
cimento, cal, pedra, etc.), nível e prumo, concretos e argamassas, fundações, alvenarias, lajes e materiais de 
acabamento e equipamentos de proteção individual – EPI’s. 
a) Na Prova Prática, serão propostas as 5 (cinco) tarefas abaixo, sendo os candidatos orientados antes da 
execução sobre a especificação dos critérios de pontuação que obedecerão uma escala gradativa de 0 (zero) 
a 14 (catorze) pontos, totalizando, no máximo, 70 (setenta) pontos: 
Tarefa 1: Assentar blocos e tijolos. A avaliação será dentro de uma escala gradativa de 0 (zero) a 14 
(catorze) pontos, observando aspectos como nivelamento, alinhamento, utilização de EPI's, utilização 
correta de materiais e equipamentos, entre outros.
Tarefa 2: Assentar cerâmicas: A avaliação será dentro de uma escala gradativa de 0 (zero) a 14 (catorze) 
pontos, observando aspectos como nivelamento, alinhamento, utilização de EPI's, utilização correta de 
materiais e equipamentos, entre outros.
Tarefa 3: Montar tubulações hidráulicas, (utilizando ferro e P.V.C.). A avaliação será dentro de uma 
escala gradativa de 0 (zero) a 14 (catorze) pontos, observando aspectos como manuseio e quantidades e 
tipos de materiais aplicados nas peças, utilização de EPI's, entre outros.
Tarefa 4: Esquadrejar, uma determinada área. A avaliação será dentro de uma escala gradativa de 0 
(zero) a 14 (catorze) pontos, observando aspectos como demarcação e alinhamento da área, utilização de 
EPI's, utilização correta de materiais e equipamentos, entre outros.
Tarefa 5: Identificar peças e ferramentas, quanto à “bitola” e nome correto dos mesmos. A avaliação 
será dentro de uma escala gradativa de 0 (zero) a 14 (catorze) pontos, sendo que cada item apontado 
corretamente pelo candidato, ocorrerá na atribuição de um grau na escala de pontuação. 
b) A Prova Prática terá duração máxima de 50 (cinquenta) minutos.
5.3.7 A pontuação da Prova Prática será efetuada na escala de 0 (zero) a 70 (setenta), considerando a 
somatória dos pontos obtidos, conforme disposto no item 5.3.6 deste Edital, sendo desclassificado o 
candidato que obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos, ou seja, 35 (trinta e 
cinco) pontos.
5.3.8 Será desclassificado o candidato que se enquadre nas mesmas condições dispostas nos itens 5.1.12 
e 5.3.7, reservando-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo e aos Fiscais, o direito de excluir o 
candidato do processo seletivo tomando as medidas saneadoras necessárias.
 5.3.9 Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na aplicação dos testes, serão fornecidos pela 
EMDURB.
5.2.13 A relação de candidatos aprovados na 2ª fase – Prova Prática tem publicação prevista para o dia 25 de 
novembro de 2014 no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.

Bauru, 20 de novembro de 2014.
A Comissão Examinadora

EMDURB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/14 – Processo nº 7240/14, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 03/12/2014 às 09 horas, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da 
EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a eventual PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO de recauchutagem de pneus, que encontram-se detalhadamente descritos e especificados no 

ANEXO I deste Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, 
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 20 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/14 – Processo nº 7156/14, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 03/12/2014 às 14 horas, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da 
EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a eventual AQUISIÇÃO de 
URNAS FUNERÁRIAS, destinadas aos funerais assistenciais realizados pela FUNERÁRIA CIDADE 
DE BAURU, que encontram-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I deste Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, 
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 20 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 6599/14 - Pregão Presencial nº 017/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foi 
devidamente homologado pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado a empresa GRUPOUNIS 
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA.
Objeto: Contratação de serviços especializados de análise e avaliação da redução ao valor recuperável de 
ativos, análise contábil dos valores registrados no imobilizado, para cálculos do valor do impairmment e 
vida útil residual, em conformidade com o disposto nos cpc 01 e 27 e demais normas pertinentes, relativas 
ao ativo imobilizado.
Vigência: 90 (noventa) dias.
Valor Total: R$ 12.999,00 (doze mil novecentos e noventa e nove reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subseqüente a prestação do serviço,
Bauru, 20 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 004/14
Processo nº 1816/14
Contratada: EMDURB – Aderente: M. NOGUEIRA PNEUS ME.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis 
no aterro sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da 
operação do aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado 
entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, previsão constante na cláusula 4.4 e 4.5 do presente Termo de 
Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da cláusula 4.1.(b), que passa a viger com a 
seguinte determinação:
4.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 
15/02/2014 e 028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 04/11/14
Bauru, 20 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 031/11
Processo nº 4671/11
Contratada: EMDURB – Aderente: SERVIMED COMERCIAL LTDA.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis 
no aterro sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da 
operação do aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado 
entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de 
Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a 
seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 
15/02/2014 e 028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 06/11/14
Bauru, 20 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 027/11
Processo nº 4093/09
Contratada: EMDURB – Aderente: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis 
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no aterro sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da 
operação do aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado 
entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de 
Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a 
seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 
15/02/2014 e 028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 06/11/14
Bauru, 20 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 011/11
Processo nº 3968/09
Contratada: EMDURB – Aderente: EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis 
no aterro sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da 
operação do aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado 
entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de 
Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a 
seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 
15/02/2014 e 028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 30/10/14
Bauru, 20 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 023/11
Processo nº 4064/09
Contratada: EMDURB – Aderente: J. SHAYEB E CIA LTDA.
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis 
no aterro sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da 
operação do aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado 
entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de 
Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a 
seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 
15/02/2014 e 028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 06/11/14
Bauru, 20 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 032/11
Processo nº 6291/11
Contratada: EMDURB – Aderente: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE
Objeto: Reajuste do valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis 
no aterro sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da 
operação do aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado 
entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de 
Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a 
seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 
15/02/2014 e 028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 06/11/14
Bauru, 20 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/14
Processo nº 6696/14 - Pregão Presencial nº 018/14
Contrante: EMDURB – Contratada: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA - EPP
Objeto: Prestação de serviço de locação de 01 (uma) Central PABX Digital Temporal com processamento 
de 32 bits, com fornecimento de peças de reposição e manutenção, sem limites de chamados técnicos.

Item Qte Un. Descrição Marca do 
Equipamento

Valor 
Unitário

Valor 
Total

Único 01 UN.

Central PABX Digital
30 troncos digitais DDR (E1 – 2Mbps);
08 ramais digitais;
96 ramais analógicos; (capacidade final de no 
mínimo 180 ramais versão para empresa);
03 aparelhos digitais com visor, teclas 
programáveis e no mínimo 06 (seis) teclas 
LOOP, alimentadas por 01 (um) para de 
fios;
Central com suporte para telefonia IP;
Central com suporte para ramais sem fio tipo 
DECT;
Central com suporte para colocação de placa 
ISDN;
Correio de voz para todos os ramais podendo 
chegar a 250 caixas postais;
01 Interface de pré-atendimento digital 
para no mínimo 08 canais de atendimento 
simultâneo;
01 Sistema de bilhetagem e Software 
de tarifação com emissão de relatórios 
detalhados por centro de custo, ramais, 
troncos e senhas;
01 Estabilizador de voltagem;
01 Conjunto de baterias dimensionado para 
suprir o consumo do equipamento por 06 
(seis) horas em HMM (Horário de Maior 
Movimento), em caso de falta de energia;
01 Conjunto de Materiais de Instalação até 
o lado interno do D.G., incluindo cabos, 
conectores, presilhas, abraçadeiras, blocos 
de distribuição de engate rápido, módulo de 
proteção para troncos e ramais externos e 
módulo de continuidade para ramais internos 
e acessórios;
Instalação completa.

Panasonic
TDA/TDE 

200

R$ 
770,00

R$ 
9.240,00

Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente.
Assinatura: 17/11/14
Bauru, 20 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente 

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b 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 Funda-
cional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Atendimento da Divisão Previdenciária 

(Seção de Benefícios e Seção de Aposentadorias e Pensões)
Segunda à Sexta das 13h às 16h30min.

TELEFONES
3223-7071 / 3227-1444
3223-7719 / 3223-7000
 3223-7901 / 3223-6433

EMAILS
-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br

-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br
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-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br

-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da 
transparência.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pa-
gamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, 
devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residên-
cia, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

COMUNICADO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV comunica 
que a partir de 18 de julho de 2014 o horário de atendimento ao público, presencial e por telefone, 
na DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA (Seção de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios), em 
conformidade com o procedimento administrativo n.º 2332/2014, será nos seguintes moldes: 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);
- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros), e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento do setor de Perícia Médica, Serviço Social e nas atividades 
referentes ao Enquadramento PCCS, permanecendo o horário de atendimento ao público de Segunda a 
Sexta-Feira das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 237/2014
APOSENTA por invalidez, a partir de 21 de novembro de 2014 a(o) Sr(a). Maria Regina Coutinho, 
portador(a) do RG nº 15.245.753-7 SSP/SP e CPF/MF nº 171.880.188-20, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Técnico em Saúde -Agente de Saneamento, matrícula funcional 
nº 17289, padrão C-13, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme procedimento 
administrativo nº 1192/2010, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 40 § 1º da Constituição 
Federal c/c art. 86 da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5567/2008.    
Bauru, 19 de novembro de 2014. 

ERRATA
No Diário Oficial do dia 15/11/2014

Onde se Lê: 
PORTARIA Nº 236/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 15 de novembro de 2014 a(o) Sr(a). Roberto José do Prado, 
portador(a) do RG nº 15.510.692-2 SSP/SP e CPF/MF nº 709.221.878-00, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Vigia, matrícula 
funcional nº 16.236, padrão C-21, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 
227/2014, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, 
c/c art. 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal 
nº. 5397/2006.    
Bauru, 14 de novembro de 2014. 

Leia-se:
PORTARIA Nº 236/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 15 de novembro de 2014 a(o) Sr(a). Roberto José do Prado, 
portador(a) do RG nº 15.510.692-2 SSP/SP e CPF/MF nº 709.221.878-00, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Vigia, matrícula 
funcional nº 16.236, padrão C-21, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 
227/2014, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, 
c/c art. 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal 
nº. 5397/2006.    
Bauru, 14 de novembro de 2014. 

COMUNICADO
Comunicamos o falecimento da Sra. Tereza Marinho dos Santos, portadora do RG nº 26.537.590-0 SSP/SP 
e CPF/MF nº. 170.423.908-73, matrícula funcional nº 102000,  pensionista da FUNPREV-DAE, ocorrido 
em 12/11/2014. 

PORT. RH-065/2014 - PROMOVENDO por progressão o(a) servidor(a) ANTONIO JORGE VENDRAMINI, 
ocupante do cargo efetivo de VIGIA, para o padrão 7H, conforme aprovação na Avaliação de Desempenho.

PORT. RH-066/2014 - PROMOVENDO por progressão o(a) servidor(a) FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA 
SILVEIRA, ocupante do cargo efetivo de VIGIA, para o padrão 7G, conforme aprovação na Avaliação de Desempenho.

PORT. RH-067/2014 - PROMOVENDO por progressão o(a) servidor(a) GEOVALDO FELISBINO, ocupante do 
cargo efetivo de VIGIA, para o padrão 7G, conforme aprovação na Avaliação de Desempenho.

PORT. RH-068/2014 - PROMOVENDO por progressão o(a) servidor(a) UBIRATAN CASSIO SANCHES, ocupante 
do cargo efetivo de VIGIA, para o padrão 7G, conforme aprovação na Avaliação de Desempenho.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1558
De 18 de novembro de 2014

Dá denominação de Rua SÃO PATRÍCIO 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 SÃO PATRÍCIO o prolongamento desta via, com início no 
quarteirão 01 da Rua Nossa Senhora das Dores e término no quarteirão 01 da Rua Atílio 
Cavagnino, no loteamento denominado Parque Paulista, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 18 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO  MARCOS ANTONIO DE SOUZA
             1° Secretário                2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1559
De 18 de novembro de 2014

Concede o Prêmio "Zumbi dos Palmares" 
ao Senhor JUAREZ TADEU DE PAULA 
XAVIER.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, de acordo com a Resolução 
nº 520, de 17 de setembro de 2013, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Prêmio "Zumbi dos Palmares" ao Senhor JUAREZ TADEU DE PAULA 
XAVIER.

Parágrafo Único -  A entrega do referido prêmio dar-se-á em Sessão Solene previamente convocada, em comum 
acordo com o homenageado.

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

Bauru, 18 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO              MARCO ANTONIO DE SOUZA
                      1ª Secretário                     2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Mesa Diretora

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1560
De 18 de novembro de 2014

Concede o Prêmio "Zumbi dos 
Palmares" ao Senhor SILVIO DOS 
SANTOS PEREIRA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, de acordo com a 
Resolução nº 520, de 17 de setembro de 2013, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Prêmio "Zumbi dos Palmares" ao Senhor SILVIO DOS SANTOS 
PEREIRA.

Parágrafo Único -  A entrega do referido prêmio dar-se-á em Sessão Solene previamente convocada, em 
comum acordo com o homenageado.

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

Bauru, 18 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO              MARCO ANTONIO DE SOUZA
                      1ª Secretário                     2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1561
De 18 de novembro de 2014

Concede o Prêmio "Zumbi dos 
Palmares" à Senhora MARIA 
APARECIDA DA LUZ.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, de acordo com a 
Resolução nº 520, de 17 de setembro de 2013, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Prêmio "Zumbi dos Palmares" à Senhora MARIA APARECIDA 
DA LUZ.

Parágrafo Único -  A entrega do referido prêmio dar-se-á em Sessão Solene previamente convocada, em 
comum acordo com a homenageada.

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

Bauru, 18 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO              MARCO ANTONIO DE SOUZA
                      1ª Secretário                     2º Secretário

Projeto de iniciativa da
MESA DA CÂMARA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1562
De 18 de novembro de 2014

Concede o Título de "Cidadão 
Bauruense" ao Senhor SEBASTIÃO 
CARLOS GONÇALVES DE LIMA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe confere o Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de "Cidadão Bauruense" ao Senhor SEBASTIÃO 
CARLOS GONÇALVES DE LIMA.

Parágrafo Único - A entrega do referido título dar-se-á em Sessão Solene previamente 
convocada, em comum acordo com o homenageado.

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

 Bauru, 18 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO   MARCOS ANTONIO DE SOUZA
                 1° Secretário     2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPALQUE DERAM 
ENTRADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014

Proc. nº –   Assunto

227/14 Projeto de Lei nº 110/14, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento do 
Município, especificamente na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

228/14 Projeto de Lei nº 111/14, que altera a redação do inciso I, do § 1º, do art. 1º da Lei 
nº 6.491, de 27 de fevereiro de 2014, e dá outras providências.

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 14ª 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014

ORADORES INSCRITOS:

ALEXSSANDRO BUSSOLA / PT
ANTONIO FARIA NETO / PMDB
ARILDO DE LIMA JUNIOR / PSDB
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO / PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI / PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES / PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PMDB
MOISÉS ROSSI / PPS
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA / PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA / PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI / PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO / PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA / PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI / PMDB

Bauru, 19 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria



63DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 20 DE NOVEMBRO DE 2.014

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 43ª 
SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014

ORADORES INSCRITOS:

ARILDO DE LIMA JUNIOR / PSDB
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO / PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI / PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES / PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PMDB
MOISÉS ROSSI / PPS
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA / PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA / PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI / PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO / PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA / PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI / PMDB
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PT
ANTONIO FARIA NETO / PMDB

Bauru, 19 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 
42ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para a extensão da linha Parque Roosevelt - Distrito 
Industrial III/Distrito Industrial I até o Parque Santa Cândida.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 01 da Rua Admar Leopoldo 
Ghelardi, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa.
Voto de Aplauso ao Senhor Avelino Cortellini Junior e a todos os parceiros responsáveis pelo projeto de 
revitalização do Centro de nossa cidade pela iniciativa da construção de apartamentos residenciais naquela 
região.

ANTONIO FARIA NETO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza em toda a extensão da Rua Sorocabana, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza em todas as passarelas que ligam a Rua Sorocabana ao 
Jardim Noroeste.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a abertura, incluindo a implantação de postes com iluminação, a 
partir da quadra 13 da Rua Sorocabana, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a conclusão da pavimentação nas Ruas Sueli Gomes França e Manoel 
Fradique Coutinho Junior, Vila São João do Ipiranga e Arlindo Fidélis, Jardim Ouro Verde.
Solicita ao Senhor Presidente da América Latina Logística (ALL) a limpeza dos terrenos pertencentes à 
empresa localizados na Rua Sorocabana, Centro.

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Presidente do DAE, em caráter de urgência, o conserto do vazamento de água no 
cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Alfredo Fontão, Jardim América.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações quanto à previsão de limpeza do 
terreno situado na quadra 3072 da Rua Francisco Mandaliti, Tangarás.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações quanto à previsão de asfaltamento 
da quadra 01 da Rua Maria Amélia Ferreira, Novo Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações quanto ao laudo técnico com o 
levantamento geral do parque da iluminação pública.  

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reurbanização da Praça Ulysses Mendes, Vila Conceição.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal estudos para a desapropriação do lote existente no cruzamento das 
Ruas Calixto Saddo Cury e Alice Lorena Abrão, Jardim Jandira.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da quadra esportiva localizada nos fundos da EMEF 
Lourdes de Oliveira Colnaghi, Núcleo Habitacional José Regino.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de faixas de pedestres no entorno da Escola Estadual 
Plínio Ferraz, Vila Santa Inês.
Solicita a Senhora Dirigente Regional de Ensino a alteração do local de entrada e saída de alunos na Escola 
Estadual Professor Henrique Bertolucci, Vila Independência.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Nuno de 
Assis, Centro, e nas Ruas Manoel Pereira Rolla, Abrahão Rahal e Doutor Alípio dos Santos, Vila Nova 

Cidade Universitária.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e desobstrução das margens do córrego que margeia a 
Avenida Nações Unidas Norte.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza das calçadas que circundam o Estádio Distrital 
Waldemar de Brito, Vila Paulista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reurbanização da Praça dos Escoteiros, Jardim Europa.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB implantação de faixa de pedestre elevada nos cruzamentos da 
Rua Batista de Carvalho, Centro e na Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, defronte à Universidade 
de São Paulo.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de guias e sarjetas no terreno do lote 14 da quadra 03 
da Rua Luís Ferrari, Parque das Nações.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do barranco da Vila Tecnológica Engenheiro José Queda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de ciclovias e calçadas na nova via que liga o bairro 
Nobuji Nagasawa à Quinta da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 05 e 08 da Rua João Sotero de 
Castro, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de baias de parada de ônibus com calçada e 
acessibilidade na quadra 09 da Rua Argemiro Jorge Ferraz, Parque Bauru.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de sanitários no Bosque do Parque União, com 
instalação imediata de banheiro químico até a construção dos mesmos.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de pontes de concreto para travessia de veículos e 
pedestres na Avenida Nuno de Assis, interligando a Alameda das Hortênsias com a Rua Major Fonseca 
Osório, Alameda dos Flocos com a Rua Antônio Machuca Filho e outra na Rua Miguel Buso, dando acesso 
no sentido Centro/Bairro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de bicicletários em todos os parques, praças e edifícios 
públicos.
Solicita ao Senhor Diretor Regional do Bradesco a implantação de agência bancária no Parque Vista Alegre.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo para pedestres nas Avenidas Moussa 
Nakhl Tobias, defronte à Faculdade Anhanguera, e Nuno de Assis defronte ao Supermercado Confiança 
Rodoviária.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 da Rua Plínio de Favari, Jardim 
das Orquídeas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 02 a 12 da Alameda Babilônia, Parque 
Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de calçada no acesso ao Núcleo Residencial Édison 
Bastos Gasparini e Núcleo Habitacional Vanuire, até as Ruas dos Serventes e dos Sapateiros.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para que providenciem a limpeza e a construção de 
calçadas nos terrenos localizados nas quadras 04 e 05 da Rua dos Sapateiros, Núcleo Residencial Édison 
Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação nas quadras 03 e 04 da Rua Doutor 
Olympio Avallone, Jardim São Judas.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal estudos para instalação de película de controle de luminosidade nas 
janelas e portas da Unidade Básica de Saúde do Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para reforma da calçada defronte ao imóvel 07-75 da 
Avenida Rodrigues Alves, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 04-22 da 
Rua Waldomiro Abílio, Núcleo Habitacional José Regino.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição das lâmpadas na praça existente na quadra 01 da Rua 
João Borges, Jardim Progresso.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água na quadra 02 da Rua Miguel 
Antônio de Luca, Jardim Andorfato e defronte ao imóvel 01-07 da Rua João Borges, Jardim Progresso.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 da Rua 
Conchetta Maiello Ferreira, Núcleo Habitacional Mary Dota, 05 e 06 da Rua Maria da Conceição, Jardim 
Chapadão e 06 da Avenida José Alves Seabra, Pousada da Esperança I.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza das guias localizadas nas quadras 11 da Rua 
Cezar Cruz Ciafrei, Jardim Chapadão, 05 da Avenida José Alves Seabra, Pousada da Esperança I e 01 das 
Ruas José Bombini, Vila São Paulo e Walter Silva, Residencial Nova Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a inclusão, no auxílio funeral às pessoas carentes, do transporte dos 
familiares do velório ao cemitério onde se dará o sepultamento.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 07 da Rua Cezar Cruz Ciafrei, 
Jardim Chapadão, 06 da Avenida José Alves Seabra, 03 da Rua Dionísio Momesso, Pousada da Esperança I, 
02 da Rua Elias Felício e 01 das Ruas Antônio Crepaldi, Núcleo Habitacional Mary Dota e Joaquim Boteon, 
Residencial Nova Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre o auxílio funeral pago pelo 
Município.
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PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a construção de calçada nas quadras 24 a 31 da Rua 
Bernardino de Campos, Alto Paraíso.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda a extensão da Rua 
Clóvis da Silva Gomes, Jardim Celina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza e reparos na calçada ao lado do imóvel 
16-30 da Rua Azarias Leite, Vila Mesquita.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza dos terrenos e construção de calçadas em 
toda a extensão da Rua Antônio Giovani Biondo, Residencial Quinta Ranieri.
Moção de Apelo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(ALESP), Sr. Samuel Moreira, para que atenda a Reivindicação dos Oficiais de Justiça da Comarca de 
Bauru, qual seja aprovação do PLC 56/2013, que dispõe sobre o requisito de ingresso no cargo de Oficial 
de Justiça e altera dispositivos na Lei Complementar nº 1.111, de 25 de maio de 2010, e dá providências 
correlatas, proposto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em trâmite na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo.

RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 05 a 07 da Rua 
Martins Fontes e 06 a 08 da Rua Cuba, Vila Independência.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a desobstrução do poço de visita localizado na quadra 02 da Rua 
Ramiro Vieira, Pousada da Esperança II.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água na quadra 12 da Rua Doutor José 
Ranieri, Jardim Cruzeiro do Sul.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo técnico visando o retorno da permissão 
de estacionamento dos carros no sentido bairro/centro da quadra 15 da Rua Benedito Ribeiro dos Santos, 
Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para a implantação de sentido único de direção em toda 
extensão das Ruas Antônio Valderramas D'Aro e José Santiago, Vila São João do Ipiranga.

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na única quadra da Rua Ana 
Caciola, Jardim Dona Sarah e quadras 01 e 02 da Rua Raffaele Mercadante, Vila Mariana.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras de paralelepípedo no quadrilátero formado 
pelas Ruas Voluntários da Pátria, Paes Leme, Conselheiro Antônio Prado e Anhanguera, Vila Flores.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, limpeza e instalação de praça no terreno do Município 
localizado na quadra 01 da Rua José Marques Custódio, Parque Primavera.
Moção de Aplauso ao atleta Richard Leutz pela conquista das medalhas de Prata e Bronze no “10th 
Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival”, representando maravilhosamente o Brasil e nossa 
cidade.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a proibição de estacionamento em um dos lados da Praça Luiz 
Zuiani, pelo lado da Rua Hermínio Pinto, Vila Cardia.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização e poda das árvores da Praça Antônio Pedroso, 
localizada na quadra 05 da Rua Américo Zuiani, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da área de preservação ambiental existente na quadra 01 
da Rua José Inhesta, Conjunto Habitacional Presidente Eurico Gaspar Dutra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição de lâmpada queimada no poste de iluminação da 
quadra 07 da Rua Professor Ayrton Busch, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito com a mudança de lugar 
da placa de sentido único de direção mais próxima da esquina da Rua Francisco Ministro Zani, cruzamento 
com a Bernardino de Campos, Jardim de Allah.
Requer à Mesa Voto de Aplauso à Igreja Bola de Neve Church pela inauguração do seu novo Templo.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta defronte ao imóvel 01-16 da Rua Arlindo 
de Sousa, Núcleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Silva.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na área pública pertencente ao 
DAE localizada na Rua Lupércio Amador Polo, Núcleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Silva.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placa A-32a nas proximidades das pontes 
metálicas de pedestres localizadas sobre o Rio Bauru, nas quadras 03, 10 e 15 da Avenida Nuno de Assis, 
Centro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de faixas de pedestres nas extremidades das pontes 
metálicas localizadas sobre o Rio Bauru, nas quadras 03, 10 e 15 da Avenida Nuno de Assis, Centro.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de praça na Rua Professor Ayrton Busch, cruzamento 
com a Alameda Descartes, Parque Santa Edwiges.
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Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e manutenção da praça localizada na quadra 05 da Avenida 
Engenheiro Paulo Frontin, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 06 da Rua Aviador 
José de Barros Silva, Jardim América.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade no cruzamento das 
Ruas Carlos Marques e Padre Anchieta e na Rua Coronel Alves Seabra, próximo ao bosque do Parque da 
Boa Vista, Vila São João da Boa Vista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de faixas de pedestres no cruzamento da Rua Carlos 
Marques com as Ruas Padre Anchieta e Afonso Simonetti, Vila São João da Boa Vista.

PAUTA Nº 44/2014
43ª SESSÃO ORDINÁRIA E 14ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA AS SESSÕES A SEREM REALIZADAS EM 
24 DE NOVEMBRO DE 2014

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

147/14 Projeto de Lei nº 57/14, que altera as Leis nº 6460/13 (Plano Plurianual), nº 
6393/13 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e nº 6459/13 (Lei Orçamentária 
Anual) e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 
2014.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

184/14 Projeto de Lei nº 86/14, que estima a receita e fixa a despesa do Município para 
o exercício de 2015 (LOA - ORÇAMENTO 2015).
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

209/14 Projeto de Lei nº 104/14, que dispõe sobre o controle do desperdício de água 
potável distribuída para uso.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

228/14 Projeto de Lei nº 111/14, que altera a redação do inciso I, do § 1º, do art. 1º da Lei 
nº 6.491, de 27 de fevereiro de 2014, e dá outras providências. (COHAB - CVS)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

102/14 Projeto de Lei que dispõe sobre a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança 
no Município de Bauru e dá outras providências.
Autoria: FRANCISCO CARLOS DE GOES E ROQUE JOSÉ FERREIRA

DISCUSSÃO ÚNICA

Moção n° Assunto

76/14 De Aplauso ao atleta Richard Leutz pela conquista das medalhas de Prata e 
Bronze no “10th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival”, 
representando maravilhosamente o Brasil e nossa cidade.
Autoria: RENATO CELSO BONOMO PURINI

77/14 De Apelo ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para 
que atenda a reivindicação dos Oficiais de Justiça da Comarca de Bauru, qual 
seja aprovação do PLC 56/2013, que dispõe sobre o requisito de ingresso no 
cargo de Oficial de Justiça, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo.
Autoria: PAULO EDUARDO DE SOUZA

Bauru, 19 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões


