
P.67.263/17 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.031. DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Permite aos servidores efetivos e municipalizados 
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o 
recebimento de bolsa preceptoria das instituições 
de ensino na área de medicina. 

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

Art. 1 º Permite aos servidores efetivos e municipalizados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde o recebimento 
de bolsa preceptoria no exercício do acompanhamento de graduandos e pós graduandos em medicina e 
residência médica das instituições de ensino. 

Art. 2° As atribuições dos preceptores serão estabelecidas através de regulamentação. 

Parágrafo único. O preceptor terá atividades programadas fazendo jus à gratificação estabelecida nesta Lei, enquanto no 
exercício da atividade. 

Art. 3º O profissional que exercer atividades de preceptoria não terá diminuição do número de atendimentos. 

Art. 4º A bolsa preceptoria será paga pela instituição de ensino na área de medicina e não se incorpora para qualquer 
efeito aos vencimentos dos servidores, sendo devida somente enquanto durarem as condições de preceptoria 

.Art. 5º A atividade de preceptor poderá ser exercida por Especialista em Saúde Médico, independente de sua jornada 
de trabalho. 

Art. 6° A atividade de preceptoria não cria vinculo preg ício de qualquer natureza com o Município de Bauru. 

Art. 7º Esta Lei entrarâ em vigor 8Jl.artil'.-d e sua pu licação. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

/ 

J É EDUARDO FOG 
SECRETÁRIO D 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 

•l 
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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 16.204, DE 25 DE JULHO DE 2.022

P. 67.263/17 Regulamenta a Lei Municipal nº 7.031 de 29 de dezembro de 2.017, e alterações.
  A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Fica autorizada a realização de atividades de preceptoria com ou sem remuneração 

concomitante a jornada semanal de trabalho aos servidores efetivos, municipalizados 
e profissionais da área da saúde de prestadores de serviço no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.

§ 1º O pagamento da “bolsa preceptoria” que trata o caput deste artigo, será efetuado 
diretamente ao preceptor, podendo ser através das Instituições de Ensino Públicas e 
Privadas, por Programas de Educação/Formação e/ou Projetos de entes federados ou 
ainda por outras normativas em que a Secretaria Municipal de Saúde tenha realizado 
adesão.

§ 2º O pagamento da “bolsa preceptoria” não se incorpora para qualquer efeito aos 
vencimentos, sendo devida somente enquanto durarem as condições de preceptoria.

§ 3º A atividade de preceptoria não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o 
Município de Bauru.

§ 4º O pagamento da “bolsa preceptoria” que trata o caput deste artigo, não será realizado 
em nenhuma hipótese pela Administração Pública Municipal.

§ 5º As atividades de preceptoria desempenhadas por servidores públicos efetivos e 
municipalizados, não serão consideradas para fins de Promoção por Qualificação 
Profissional, por não se enquadrarem na Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
da Secretaria Municipal de Saúde, Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, 
e alterações.

§ 6º Todo atendimento prestado durante a atividade de preceptoria deverá ser registrado 
em prontuário, já elaborado por ocasião do atendimento, sob responsabilidade do 
preceptor.

§ 7º É vedada a realização de hora extra para o desempenho de atividades de preceptoria.
Art. 2º As atividades de preceptoria poderão ser realizadas por servidores públicos efetivos 

e municipalizados nos cargos de Especialistas em Saúde Médicos, Especialistas 
em Saúde e por profissionais da área da saúde de níveis superiores vinculados aos 
prestadores de serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.

Parágrafo único. As atividades de preceptoria previstas no caput deste artigo, deverão ser realizadas 
na mesma área de formação do profissional.

Art. 3º Fica autorizada a atividade de preceptoria no acompanhamento de graduandos e pós-
graduandos dos cursos da área da saúde, Residências Médicas e Multiprofissionais 
das instituições de ensino públicas e privadas durante o horário de trabalho.

Art. 4º As atividades de preceptoria não poderão sob nenhuma hipótese, causar prejuízo 
na assistência prestada a população independentemente do local de lotação do 
profissional. Os preceptores não poderão diminuir o número de atendimentos ou 
produção devendo seguir os preceitos éticos e morais da profissão.

Art. 5º Os profissionais que estiverem realizando atividades de preceptoria estarão sujeitos 
as leis que regem a administração pública municipal, estadual, federal e regramentos 
de convênios, contratos e acordos de cooperação, protocolos e programas instituídos 
na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6º É obrigatória a celebração de instrumento jurídico entre a Prefeitura Municipal 
através da Secretaria Municipal de Saúde com as Instituições de Ensino para o 
desenvolvimento da preceptoria.

Art. 7º A indicação dos preceptores previstos neste Decreto será realizada através de parceria 
entre o Gestor(a) Municipal de Saúde e as Instituições de Ensino correspondente.

Art. 8º  Será de total responsabilidade das Instituições de Ensino Públicas e Privadas, 
Programas de Educação/Formação e/ou Projetos de entes federados ou outras 
normativas ofertar processo de formação para capacitar aos preceptores durante 
acompanhamento do(s) estudante(s), baseando nos planos pedagógicos dos cursos.

§ 1º Será de total responsabilidade o processo de formação oferecido aos estudantes pelas 
instituições previstas no caput deste artigo.

§ 2º As capacitações dos preceptores, bem como a formalização por estes de relatórios 
e avaliações serão efetuadas fora do horário de trabalho nas unidades de saúde de 
forma a não causar prejuízo ao regular atendimento ao cidadão.

§ 3º Caberá a cada receptor responsável pelo acompanhamento de alunos comunicar 
as ausências como férias, faltas, licença tratamento saúde entre outros, para que a 
instituição providencie as substituições necessárias.

Art. 9º Será obrigatório para a realização das atividades de preceptoria para graduandos e 
pós - graduandos que todos os servidores efetivos, municipalizados e profissionais 
da área da saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde preencham o Termo de 
Compromisso de Preceptoria de acordo com cada especificidade, conforme ANEXO 
I e II deste Decreto respectivamente.

Art. 10  Todas as atividades de estágio obrigatório curricular na área da saúde deverão seguir 
as normativas contidas na Lei Municipal nº 5709, de 23 de janeiro de 2.009 e o 
Decreto Municipal nº 10994, de 23 de julho de 2.009, e alterações.

Art. 11 Os residentes da área médica das Instituições de Ensino Públicas e Privadas deverão 
preencher o ANEXO III previsto neste Decreto.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 25 de julho de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPAL 

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALANA TRABULSI BURGO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO DE PRECEPTORIA -  SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO OU 
MUNICIPALIZADO 

Pelo presente Instrumento Particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir nomeadas pactuam o 
quanto segue:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
Razão Social:
Endereço: Bairro:
CEP: Fone:
CNPJ: Cidade/UF:
Representada por: Cargo:

PRECEPTOR
Nome:
Endereço: Bairro:
CEP: Cidade/UF:
Fone: (  ) e-mail:
CPF/UF: RG
Data Nascimento: Nome da mãe:
PIS nº
DADOS BANCÁRIOS
Banco: Nº do Banco:
Agência: Conta Corrente:
DADOS ACADÊMICOS
Data conclusão da graduação:
Instituição da graduação:
Especialização:
Instituição da Especialização:
Atuação: Unidade de Saúde - 

ANUENTE:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Endereço: Praça das Cerejeiras 1-59 Bairro: Núcleo vila Noemy
CEP: 17014-900 Fone: (14) 3235-1000
CNPJ: 46.137.410/0001-80 Cidade/UF: Bauru-SP
Representada por: Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE PRECEPTORIA para servidor(a) público 
efetivo ou municipalizado (ESPECIFICAR A CATEGORIA - ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO 
OU ESPECIALISTA EM SAÚDE ) convencionando as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1ª - Este instrumento tem por objetivo dar cumprimento às normativas da(o) (INSERIR 
NOME DO CURSO – GRADUAÇÃO, PÓS GRADUAÇÃO, RESIDÊNCIA MÉDICA, RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL, PROGRAMAS MINISTERIAIS) referente ao  (INSERIR NOME DO 
PROGRAMA)  ofertado pela (INSERIR NOME DA INSTITUIÇÃO) regulamento pela (INSERIR 
NÚMERO DA LEI/EDITAL/CHAMAMENTO PÚBLICO E ETC), e a Lei Federal 8.080/1990, Lei 
Municipal nº 7031, de 29/12/2.017, a Lei Municipal nº 7174, de 14/12/2.018 e a Lei Municipal nº 7.539, 
de 15 de março de 2.022, e Decreto Municipal nº 16.204, de 25 de julho de 2.022, (Lei Federal 6.932 de 
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7 de julho de 1981 quando da Residência Médica), os serviços públicos MUNICIPAIS que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e que constituem campo de prática para ensino.
CLÁUSULA 2ª – As atividades de prática da preceptoria, realizadas por servidor público efetivo ou 
municipalizado por esta municipalidade, não tem caráter de acúmulo de função e nem vínculo direto com 
a Prefeitura Municipal de Bauru, não gerando, por conseguinte, ônus financeiro de qualquer natureza para 
a municipalidade.
Parágrafo único. Como se trata de bolsa, não existe vínculo empregatício entre a INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO e o bolsista/preceptor.  
CLÁUSULA 3ª – O preceptor será capacitado fora do horário de trabalho pela INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, em horários a serem estabelecidos entre as partes, para atuar na condição de Preceptor do 
(INSERIR O NOME DO CURSO).
Parágrafo 1º - Os dias e horários das atividades práticas da preceptoria nas Unidades de Saúde, serão 
definidos entre a Secretária Municipal de Saúde e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, sempre preservando a 
continuidade do atendimento ao cidadão.
Parágrafo 2º - Essas atividades atenderão rigorosamente os dias e horários de funcionamento normal das 
unidades, não sendo possível ampliar para jornadas extraordinárias.
Parágrafo 3º - As atividades do preceptor referentes à formação, além dos relatórios, avaliações, entre 
outras, deverão ser desenvolvidas fora do horário de trabalho nas unidades de saúde de forma a não causar 
prejuízo ao regular atendimento ao cidadão.
CLÁUSULA 4ª – Conforme a Lei Municipal nº 7.031, de 29 de dezembro de 2017, Lei Municipal 7174 de 
14 de dezembro de 2018, Lei Municipal 7539 de 15 de março de 2.022 e Decreto Municipal nº 16.204, de 
25 de julho de 2.022, a Instituição poderá ou não realizar o pagamento da “bolsa preceptoria”. 
Parágrafo primeiro:  Nos casos da realização de pagamento da “bolsa preceptoria”, o valor será de (R$ 
__________) (INFORMAR O VALOR PAGO EX.:  HORA, DIA, SEMANA, MÊS) pela (INSERIR 
O NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO)
Parágrafo segundo: A jornada da preceptoria que firma o presente será de _______ horas semanais, 
distribuídas por______ horas às __________________feiras e _______ horas às _________________ 
feiras.
CLÁUSULA 5ª – Os dias e horários das atividades de preceptoria disponibilizados, serão acordados 
através de ofício enviado a Secretaria Municipal de Saúde pela (INSERIR NOME DA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO), com antecedência de no mínimo 5 dias úteis.
CLÁUSULA 6ª – São atribuições decorrentes do exercício da preceptoria:
I. aplicar e supervisionar as atividades dos discentes ou residentes do (INSERIR O NOME DO CURSO 
GRADUAÇÃO, PÓS – GRADUAÇÃO, RESIDÊNCIA ENTRE OUTROS PROGRAMAS) da 
(INSERIR O NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO)
II. realizar supervisão e/ou atendimento conjunto ao paciente;
III. orientar os discentes ou residentes do (INSERIR O NOME DO CURSO GRADUAÇÃO, PÓS – 
GRADUAÇÃO, RESIDÊNCIA ENTRE OUTROS PROGRAMAS) na realização das atividades 
práticas;
IV. avaliar as atividades práticas desenvolvidas em conjunto com os discentes ou residentes do (INSERIR 
O NOME DO CURSO GRADUAÇÃO, PÓS – GRADUAÇÃO, RESIDÊNCIA ENTRE OUTROS 
PROGRAMAS)
V. seguir o regulamento e cronograma das atividades instituído pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, além do 
plano de trabalho, plano de execução e termos de compromisso estabelecidos pela municipalidade.
VI. frequentar o programa de educação permanente em saúde, ministrado pela INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO.
CLÁUSULA 7ª – O presente instrumento terá duração de 24 (vinte quatro) meses.
Parágrafo 1º. A bolsa de preceptoria vigorará enquanto o preceptor mantiver vínculo estatutário com a 
Prefeitura Municipal de Bauru exercendo sua função em uma das Unidades de Saúde, de forma que, se 
encerrando o mesmo, o presente termo estará extinto de pleno direito.
Parágrafo 2º. Durante as férias do profissional que atua como preceptor, o mesmo não poderá desempenhar 
suas atividades de preceptor nas unidades de saúde.
CLÁUSULA 8ª - O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO 
constitui motivo de imediata rescisão.
CLÁUSULA 9ª - Havendo necessidade de interrupção do presente termo por qualquer das partes, deverá 
o (a) interessado (a) comunicar a intenção de fazê-lo previamente, por escrito, com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência.
CLÁUSULA 10 – Fica eleito o Foro da cidade de Bauru, para dirimir eventuais conflitos causados em 
razão da assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO DE PRECEPTORIA (INSERIR O NOME 
DO PROGRAMA / CURSO DE FORMAÇÃO)
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições estabelecidas neste TERMO DE 
COMPROMISSO DE PRECEPTORIA (INSERIR O NOME DO PROGRAMA / CURSO DE 
FORMAÇÃO), as partes o assinam em três (03) vias de igual teor.

Bauru, __ de _________________ de 20___.
_____________________________________
(PRECEPTOR)
__________________________________                        
Representante Legal 
Instituição de Ensino/
          
__________________________________
Nome do(a) Secretário(a)
Secretário(a) Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Saúde       
Testemunhas
______________________________                                  _______________________
Nome:                                                                                    Nome:
CPF                                                                                        CPF:

ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO DE PRECEPTORIA -  PRESTADOR DE SERVIÇO VINCULADO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU
Pelo presente Instrumento Particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir nomeadas pactuam o 
quanto segue:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
Razão Social:
Endereço: Bairro:
CEP: Fone:
CNPJ: Cidade/UF:
Representada por: Cargo:

PRECEPTOR
Nome:
Endereço: Bairro:
CEP: Cidade/UF:
Fone: (  ) e-mail:
CPF/UF: RG
Data Nascimento: Nome da mãe:
PIS nº
DADOS BANCÁRIOS
Banco: Nº do Banco:
Agência: Conta Corrente:
DADOS ACADÊMICOS
Data conclusão da graduação:
Instituição da graduação:
Especialização:
Instituição da Especialização:
Atuação: Unidade de Saúde - 

ANUENTE:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Endereço: Praça das Cerejeiras 1-59 Bairro: Núcleo vila Noemy
CEP: 17014-900 Fone: (14) 3235-1000
CNPJ: 46.137.410/0001-80 Cidade/UF: Bauru-SP

Representada por: Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE PRECEPTORIA para prestador de serviços 
vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru (ESPECIFICAR A CATEGORIA - ESPECIALISTA 
EM SAÚDE MÉDICO OU ESPECIALISTA EM SAÚDE) convencionando as cláusulas e condições 
seguintes:
CLÁUSULA 1ª - Este instrumento tem por objetivo dar cumprimento às normativas da(o) (INSERIR 
NOME DO CURSO – GRADUAÇÃO, PÓS GRADUAÇÃO, RESIDÊNCIA MÉDICA, RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL, PROGRAMAS MINISTERIAIS) referente ao  (INSERIR NOME DO 
PROGRAMA)  ofertado pela (INSERIR NOME DA INSTITUIÇÃO) regulamento pela (INSERIR 
NÚMERO DA LEI/EDITAL/CHAMAMENTO PÚBLICO E ETC), e a Lei Federal 8.080/1990, Lei 
Municipal nº 7.031, de 29/12/2.017, a Lei Municipal nº 7.174, de 14/12/2.018 e a Lei Municipal 7.539 
de 15 de março de 2.022, e Decreto Municipal nº 16.204, de 25 de julho de 2.022, (Lei Federal 6.932 de 
7 de julho de 1981 quando da Residência Médica), os serviços públicos MUNICIPAIS que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e que constituem campo de prática para ensino.
CLÁUSULA 2ª – As atividades de prática da preceptoria realizadas por prestadores de serviços vinculados 
a Secretaria Municipal de Saúde (profissionais da área da saúde de nível superior) não tem caráter de 
acúmulo de função e nem vínculo direto com a prestadora de serviço e/ou Prefeitura Municipal de Bauru, 
não gerando, por conseguinte, ônus financeiro de qualquer natureza para a municipalidade ou prestador de 
serviço.
Parágrafo único. Como se trata de bolsa, não existe vínculo empregatício entre a INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO e o bolsista/preceptor.  
CLÁUSULA 3ª – O preceptor será capacitado fora do horário de trabalho pela INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, em horários a serem estabelecidos entre as partes, para atuar na condição de Preceptor do 
(INSERIR O NOME DO CURSO).
Parágrafo 1º - Os dias e horários das atividades práticas da preceptoria nas Unidades de Saúde, serão 
definidos entre a Secretaria Municipal de Saúde, PRESTADOR DE SERVIÇO e a INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, sempre preservando a continuidade do atendimento ao cidadão.
Parágrafo 2º - Essas atividades atenderão rigorosamente os dias e horários de funcionamento normal das 
unidades, não sendo possível ampliar para jornadas extraordinárias.
Parágrafo 3º - As atividades do preceptor referentes à formação, além dos relatórios, avaliações, entre 
outras, deverão ser desenvolvidas fora do horário de trabalho nas unidades de saúde de forma a não causar 
prejuízo ao regular atendimento ao cidadão.
CLÁUSULA 4ª – Conforme a Lei Municipal nº 7.031, de 29 de dezembro de 2017, Lei Municipal 7174 de 
14 de dezembro de 2018, Lei Municipal 7539 de 15 de março de 2.022 e Decreto Municipal nº 16.204, de 
25 de julho de 2.022, a Instituição poderá ou não realizar o pagamento da “bolsa preceptoria”. 
Parágrafo primeiro:  Nos casos da realização de pagamento da “bolsa preceptoria”, o valor será de (R$ 
__________) (INFORMAR O VALOR PAGO EX.:  HORA, DIA, SEMANA, MÊS) pela (INSERIR 
O NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO)
Parágrafo segundo: A jornada da preceptoria que firma o presente será de _______ horas semanais, 
distribuídas por______ horas às __________________feiras e _______ horas às _________________ 
feiras.
CLÁUSULA 5ª – Os dias e horários das atividades de preceptoria disponibilizados, serão acordados 
através de ofício enviado a Secretaria Municipal de Saúde pela (INSERIR NOME DA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO), com antecedência de no mínimo 5 dias úteis.
CLÁUSULA 6ª – São atribuições decorrentes do exercício da preceptoria:
I. aplicar e supervisionar as atividades dos discentes ou residentes do (INSERIR O NOME DO CURSO 
GRADUAÇÃO, PÓS – GRADUAÇÃO, RESIDÊNCIA ENTRE OUTROS PROGRAMAS) da 
(INSERIR O NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO)
II. realizar supervisão e/ou atendimento conjunto ao paciente;
III. orientar os discentes ou residentes do (INSERIR O NOME DO CURSO GRADUAÇÃO, PÓS – 
GRADUAÇÃO, RESIDÊNCIA ENTRE OUTROS PROGRAMAS) na realização das atividades 
práticas;
IV. avaliar as atividades práticas desenvolvidas em conjunto com os discentes ou residentes do (INSERIR 
O NOME DO CURSO GRADUAÇÃO, PÓS – GRADUAÇÃO, RESIDÊNCIA ENTRE OUTROS 
PROGRAMAS)
V. seguir o regulamento e cronograma das atividades instituído pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, além do 
plano de trabalho, plano de execução e termos de compromisso estabelecidos pela municipalidade.
VI. frequentar o programa de educação permanente em saúde, ministrado pela INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO.
CLÁUSULA 7ª – O presente instrumento terá duração de 24 (vinte quatro) meses.
Parágrafo 1º. A bolsa de preceptoria vigorará enquanto o preceptor mantiver vínculo empregatício com a 
PRESTADORA DE SERVIÇO, exercendo sua função em uma das Unidades de Saúde, de forma que, se 
encerrando o mesmo, o presente termo estará extinto de pleno direito.
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Parágrafo 2º. Durante as férias do profissional que atua como preceptor, o mesmo não poderá desempenhar 
suas atividades de preceptor nas unidades de saúde.
CLÁUSULA 8ª - O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO 
constitui motivo de imediata rescisão.
CLÁUSULA 9ª - Havendo necessidade de interrupção do presente termo por qualquer das partes, deverá 
o (a) interessado (a) comunicar a intenção de fazê-lo previamente, por escrito, com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência.
CLÁUSULA 10 – Fica eleito o Foro da cidade de Bauru, para dirimir eventuais conflitos causados em 
razão da assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO DE PRECEPTORIA (INSERIR O NOME 
DO PROGRAMA / CURSO DE FORMAÇÃO)
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições estabelecidas neste TERMO DE 
COMPROMISSO DE PRECEPTORIA (INSERIR O NOME DO PROGRAMA / CURSO DE 
FORMAÇÃO), as partes o assinam em três (03) vias de igual teor.

Bauru, __ de _________________ de 20___.
_____________________________________
(PRECEPTOR)
__________________________________                     
Representante Legal 
Instituição de Ensino/  
___________________________________
Represente Legal 
Prestador de Serviço
__________________________________
Nome do(a) Secretário(a)
Secretário(a) Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Saúde       
Testemunhas
______________________________ _____________________________
Nome: Nome:
CPF: CPF:

ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO  –  MÉDICO RESIDENTE

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir nomeadas:
Instituição de Ensino:
Razão Social:
Endereço: Bairro:
CEP: Fone:
CNPJ: Cidade/UF:
Representada por: Cargo:

Concedente do Residente:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Rua Gérson França nº 7-49 Bairro: Centro
CEP: 17015-200 Fone: (14) 3104-1461
CNPJ: 46.137.410/0001-80 Cidade/UF: Bauru-SP
Representada por: Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Residente:
Nome:
Endereço: Bairro:
CEP: Fone: (  )
CPF/UF: Cidade/UF:
Data Nascimento: RA:
Curso: Semestre:
NOME DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
Especificar todos os serviços de saúde, dias da semana e horário em que o residente utilizará.

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO – MÉDICO RESIDENTE, convencionando as 
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1ª - Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições básicas para a realização 
da residência médica, com interveniência e assinatura da instituição de ensino e particularizar a relação 
jurídica especial existente entre o RESIDENTE e a CONCEDENTE, não criando vínculo empregatício de 
qualquer natureza.
CLÁUSULA 2ª – A referida RESIDÊNCIA MÉDICA é de interesse curricular e pedagogicamente útil, é 
uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. 
Ela funciona em instituições de saúde, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação 
ética e profissional, ao qual seu curso se refere e integra o Processo de Ensino Aprendizagem, Decreto 
80281, de 5/9/1977 que  Regulamenta a Residência Médica, cria a Comissão Nacional de Residência 
Médica, Lei 6.932, de 7/7/81 Dispõe sobre as atividades do médico e dá outras providências,  Lei 7.217, 
de 19/09/1984 Altera a redação do art. 4º da Lei nº 6.932, de 07 de julho de 1981, que dispõe sobre as 
atividades do médico residente,  Resolução CNRM nº 2, de 1 de setembro de 2001,  Registro de Certificados 
de Programas de Residência Médica em exigência e diligência,   Resolução CNRM nº 3, de 1 de setembro 
de 2001,  Impossibilidade de realização de Processo Seletivo com  programas em diligência,  Lei 10.405 
de 9/01/2002   Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 07 de julho de 19881, altera as tabelas de 
vencimentos,   Resolução CNRM nº 5, de 23 de dezembro de 2003,  Certificado de conclusão de Programas 
de Residência Médica ( Apostilamento e outros),   Resolução CNRM nº 2, de 7 de julho de 2005,  Dispõe 
sobre a estrutura, organização e funcionamento da Comissão Nacional de Residência Médica,  Revoga 
a Resolução CNRM nº 1/2004. Os  artigos 37 a 40 foram revogados pela Resolução CNRM nº 2/2007. 
Os Artigos 53 e 54 foram alterados pela Resolução CNRM nº 4/2007, Resolução CNRM nº 4, de 7 de 
julho de 2005, Dispõe sobre o Intercâmbio Interinstitucional para apoiar a criação e o aprimoramento 
de  PRMs em especialidades prioritárias em regiões carentes do país,  Resolução CNRM nº 5, de 7 de 
julho de 2005,  Dispõe sobre a criação de estágio voluntário para residentes, como modalidade de estágio 
optativo, em localidades de difícil acesso do país, Resolução CNRM nº 6, de 7 de julho de 2005, Dispõe 
sobre a autorização de Curso Livre com metodologia de ensino a distância, para o aperfeiçoamento teórico 
dos médicos residentes,   Resolução CNRM nº 7, de 7 de julho de 2005,  Dispõe sobre o registro dos 

certificados de anos Opcionais pela Comissão Nacional de Residência Médica, Resolução CNRM nº 8, de 
7 de julho de 2005,   Resolução CNRM nº 2, de 17 de maio de 2006  Dispõe sobre requisitos mínimos dos 
Programas de Residência Médica e dá outras providências, Revoga as Resoluções CNRM nºs 04/2003; 
7/2004; 15/2004; 16/2004; 17/2004; 9/2005; 10/2005; 11/2005. A Resolução CNRM nº 2/2007 Revoga 
o disposto (Conteúdo do PRM de Cirurgia da Mão. A Resol. 1/2015 revoga o item 29 da Resol. CNRM 
nº 2/2006.  O Art. 48 foi revogado pela Resolução CNRM nº 1/2016, Resolução CNRM nº 4, de 15 de 
setembro de 2006, Dispõe sobre o cancelamento de Programas de Residência Médica pela não matrícula 
de novos residentes,  Revoga a Resolução CNRM nº  3/2006,   Resolução CNRM nº 6, de 5 de setembro 
de 2006,  Dispõe sobre a avaliação dos Programas de Residência Médica,  Revoga a Resolução CNRM 
nº 9/2004, Resolução CNRM nº 4, de 23 de outubro de 2007, Dipõe sobre os critérios para confecção e 
publicação de edital para processo seletivo de Residência Médica, Altera os Arts 53 e 54 da Resol. CNRM 
nº 2/2005. Revoga a Resol. CNRM nº 12/2004,   Resolução CNRM nº 4, de 12 de julho de 2010,  Proíbe 
o plantão de sobreaviso para Médicos Residentes no âmbito da Residência Médica,  Resolução CNRM 
nº 5, de 20 de julho de 2010,  Dispõe sobre a não ocorrência de provas de seleção para os Programas 
de Residência Médica no mesmo dia do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho do Estudante 
(ENADE),  Resolução CNRM nº 7, de 20 de outubro de 2010,  Dispõe sobre a isenção de cobrança de taxa 
de inscrição para participação em processo seletivo ao candidato que declarar-se impossibilitado de pagar 
a taxa,  Resolução CNRM nº 1, de 16 de junho de 2011  Dispõe sobre o estabelecimento e condições de 
descanso obrigatório para residente que tenha cumprido plantão noturno, Lei 12.514, de 28/10/2011 Dá 
nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-
residente e trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral,   Resolução CNRM nº 
4, de 16 de junho de 2011,  Dispõe sobre a reserva de vaga para residente médico que presta Serviço 
Militar,  Resolução CNRM nº 1, de 3 de julho de 2013, Altera a Resolução CNRM nº1, de 16 de junho de 
2011, republicada no Diário Oficial da União nº183, seção l, Página 638, de 22 de setembro de 2011,  Altera 
o Art. 1º § 2º da Resol. CNRM nº 1/2011,  Resolução CNRM nº 2 de 3 de julho de 2013, Dispõe sobre a 
estrutura, organização e funcionamento das Comissões de Residência Médica das instituições de saúde que 
oferecem programas de Residência Médica e dá outras providências, Lei 12.871, de 22/10/2013, Institui o 
Programa Mais Médicos, altera as Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e no 6.932, de 7 de julho de 
1981, e dá outras providências,  Resolução CNRM nº 1, de  25 de maio de 2015  Regulamenta os requisitos 
mínimos dos PRMs em Medicina Família e Comunidade - R1 e R2 e dá outras providências  Revoga o item 
29 da Resol.CNRM 2/2006,  Resolução CNRM nº 2, de 27 de agosto de 2015,  Dispõe sobre os requisitos 
mínimos do Programa de Residência Médica em Pediatria e dá outras providências,  Revoga a Resolução 
CNRM nº 2/2006, de 17 de maio de 2006, Item 48 dos Requisitos Mínimos dos Programas de Residência 
Médica, referente ao Programa de Pediatria, e demais disposições em contrário, Resolução CNRM nº 1, de 
5 de janeiro de 2017, Estabelece o Calendário, a partir de 2017, para matrícula de médicos residentes no 
Sistema de Informação da Comissão Nacional de Residência Médica e para o ingresso nos Programas de 
Residência Médica, e dá outras providências,  Revoga a Resolução CNRM nº 2/2011, Resolução CNRM 
nº 1/2018, de 3 de janeiro de 2018 Dispõe sobre transferência de médicos residentes nos Programas de 
Residência Médica no Brasil,  Revoga a Resolução CNRM nº 6, de 20 de outubro de 2010,  Resolução 
CNRM nº 35, de 9 de janeiro de 2018 PROVAB - Programa de Valorização do Profissional da Atenção 
Básica Altera a Resolução CNRM nº 2, de 27 de agosto de 2015, e demais pertinentes.
CLÁUSULA 3ª - As atividades da residência deverão ser compatíveis com a área de formação profissional 
do residente especificamente na atividade relativa ao grau e curso a qual será exercida junto a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, localizada à Rua Gérson França 7-49, nesta cidade de Bauru.
CLÁUSULA 4ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições para a realização da 
Residência Médica:
a) As atividades da Residência Médica a serem cumpridas pelo residente serão desenvolvidas a partir de 
__/__/____ a __/__/____, de _______ a ______, podendo ser prorrogada, nos termos da Cláusula 10ª do 
presente Termo.
b) A jornada do residente será de ______horas semanais, distribuídas por _____ horas diárias de componente 
prático (______ horas semanais),  ____horas semanais de componente teórico e o restante em forma de 
plantões a serem realizados aos finais de semana ou noturnos, cujo horário deverá ser compatível com a 
carga horária semanal. (no máximo 60horas).
c) Caberá à Instituição de Ensino a efetivação de contrato de seguro, conforme Apólice de Seguro nº: 
______________ Seguradora/Corretora: ____________, com período de vigência _________________.
CLÁUSULA 5ª – Mensalmente será pago ao residente pela (INSERIR O NOME DO ENTE) o valor de R$ 
_____________ (____) cada, a título de bolsa residência, conforme determinação os órgãos competentes, 
diretamente pela (INSERIR O NOME DA INSTITUIÇÃO), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 
CLÁUSULA 6ª - Na vigência do presente Termo, o residente está incluído na cobertura do Seguro contra 
Acidentes Pessoais, nos termos da alínea “c” da Cláusula 4ª do presente pacto.
CLÁUSULA 7ª - Cabe à Instituição de Ensino, seguir e fazer cumprir todas as legislações pertinentes na 
Cláusula 1ª, assim como o Plano de Contrapartida e de Trabalho no que lhe compete, ao qual o presente 
termo se vincula, além de:
a) Avaliar as instalações da parte concedente do residente e sua adequação à formação cultural e profissional 
do educando;
b) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida na residência, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do residente;
c) Acompanhar, orientar e avaliar o residente, visando à complementação do ensino e da aprendizagem;
d) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação da residência de seus educandos;
e) Comunicar à parte concedente do residente, no início do período letivo, as datas de realização de 
avaliações escolares ou acadêmicas, que possam ocasionar a ausência do residente.
f) As ausências deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de 
garantir o planejamento das ações sem prejuízo aos usuários. 
g)Todas as ausências deverão ser justificadas formalmente a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo 
máximo de 48 horas (quarenta e oito horas).
h) Vincular o Programa de Residência Médica a uma Comissão de Residência Médica – COREME, 
formalmente constituída, valendo-se de seus regimentos internos.
CLÁUSULA 8ª - Cabe à Concedente:
a) Proporcionar ao residente atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, compatível com o 
Curso;
b) Proporcionar à Instituição de Ensino, sempre que solicitado, subsídios que possibilitem o 
acompanhamento, a supervisão e avaliação do residente;
c) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, em conformidade com a legislação vigente e normas 
técnicas, com formação na área médica desenvolvida no curso do residente, para orientar e supervisionar 
o profissional;
e) Solicitar ao residente, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da regularidade da situação escolar, 
uma vez que o abandono, desistência ou trancamento no PRM constituem motivos de imediata rescisão e 
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suspensão dos pagamentos.
f) Encaminhar a PRM e COREME vinculada a IES, todo e qualquer ocorrência não condizente ao exercício 
profissional, assim como, eventuais denúncias recebidas.
CLÁUSULA 9ª - Cabe ao Residente:
a) Cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para sua residência;
b) Observar e obedecer às normas internas da Concedente;
c) Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado 
pelas partes;
d) Manter rigorosamente atualizado seus dados cadastrais e escolares, junto à Instituição de Ensino e 
Concedente;
e) Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, desistência, ou 
trancamento do curso à Concedente;
f) Encaminhar, obrigatoriamente, à Instituição de Ensino e à Unidade Concedente, uma via do presente 
instrumento, devidamente assinado pelas partes;
g) Comparecer no respectivo local da residência sob suas próprias expensas;
h) Cumprir integralmente sua jornada, dentro dos preceitos éticos e morais sob pena de desligamento por 
justa causa;
i) Não revelar informações de caráter sigiloso ou privativo da concedente;
j) Responder civil e/ou criminalmente pelos danos causados no desempenho de suas atividades;
l) É vedado ao residente fazer uso de aparelho celular, smartfone, tablet, ou qualquer outro aparelho 
eletrônico nos serviços de saúde, exceto para fins didáticos e de desenvolvimento das atividades de 
residência.
m) É vedado expressamente ao residente a divulgação das imagens, salvo quando autorizadas pela unidade 
concedente da residência e não envolvendo pessoas ou atividades que ponham em risco a privacidade dos 
indivíduos e o devido sigilo profissional.
n) Cumprir as determinações estabelecidos pelo PRM, COREME, CRM e CFM.
o) Utilizar todos os EPI’s necessários e solicitados pela Unidade de Saúde.
CLÁUSULA 10ª - O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses.
CLÁUSULA 11ª - O residente terá direito, sempre que o período da residência tiver a duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, ao período de recesso de 30 (trinta) dias, sendo que se a residência que tiver a duração 
inferior a 1 (um) ano, os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional.
CLÁUSULA 12ª - O não cumprimento de quaisquer cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO 
DE RESIDÊNCIA MÉDICA constitui motivo de imediata rescisão.
CLÁUSULA 13ª - Havendo necessidade de rescisão contratual por qualquer das partes, deverá o (a) 
interessado(a) comunicar a intenção de fazê-lo previamente, por escrito, com pelo menos 30 (trinta) dias 
de antecedência.
CLÁUSULA 14ª - A eventual tolerância da Instituição de Ensino não implicará novação, perdão, renúncia, 
alteração ou modificação do presente pacto, sendo o evento ou omissão considerados, para os fins de 
direito, como mera liberalidade da Instituição de Ensino, não implicando, na renúncia ou desistência de 
exigir o cumprimento das disposições aqui contidas ou do direito de requerer a total execução de cada uma 
das obrigações contidas neste contrato.
CLÁUSULA 15ª – Fica eleito o Foro da cidade de Bauru, para dirimir quaisquer conflitos existentes em 
razão do PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (INSERIR O NOME DO PROGRAMA)

Bauru, __ de _________________ de 20____.
__________________________________________

Representante da Instituição de Ensino
(preencher com dados da instituição)

_______________________________________
Nome do(a) Secretário(a)

Secretário(a) Municipal de Saúde 
________________________________________

Nome do Residente Médico e CRM
________________________________________

1ª testemunha
________________________________________

2ª testemunha 
NOME:
CPF:

ATOS DO GABINETE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Cerejeiras, nº 1-40, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, de propriedade de FERRAS&CIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, destinado a abrigar o Fundo Social de Solidariedade, 
no valor total de R$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais), pelo prazo de 24 meses, com 
fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com 
justificativa de fls. 82 e tendo em vista os elementos que instruem o Processo Administrativo nº 172.656/21.

Bauru, 21 de julho de 2022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Donizete do Carmo dos Santos 

Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
SEDE da Secretaria da Administração

Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 
Funcional.

Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900
Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h

SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS
Secretário da Administração: (14) 3235-1099

Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110

Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-
1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337

Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548

Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 

3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158

Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647
Seção de Benefícios: (14) 3235-1158

Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022

Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277

Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043
Secretaria Municipal de Administração: administracao@bauru.sp.gov.br

Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br
Pesquisa de Atendimento: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx

Ouvidoria: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx
FAQ – Perguntas Mais Frequentes: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial Edição Especial 8 do dia 22/07/2022:

Onde se lê:
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1719/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial Especial 8, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) EDSON PEREIRA MOREIRA, portador(a) do RG n.º 
21XXXX97 e CPF n.º 961.XXX.XXX-35, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 41º lugar, 
no concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, 
Edital n.º 17/2016 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 22/07/2022 às 15h45min ou mandar email.

Leia-se:
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1719/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial Especial 8, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) EDSON PEREIRA MOREIRA, portador(a) do RG n.º 
21XXXX97 e CPF n.º 096.XXX.XXX-35, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 41º lugar, 
no concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, 
Edital n.º 17/2016 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 22/07/2022 às 15h45min ou mandar email.

TORNA SEM EFEITO

PORTARIA N.º 1722/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial n.º 3580, a PORTARIA N.º 1715/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) LUIZA ANIELLI 
SOARES, portador(a) do RG n.º 55XXXXX79 e CPF n.º 443.XXX.XXX-33, classificação 34º lugar, no 
cargo efetivo de ASSISTENTE EM GESTAO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 
Edital n.º 25/2019, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.

PORTARIA N.º 1723/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial n.º 3580, a PORTARIA N.º 1716/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) BIANCA ARAUJO E 




