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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.o93. DE 19 DE JULHO DE2.018 
Disciplina o serviço voluntário no 
Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNJC(PAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da l.ei Orgânica do Municipio de Bauru. faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

§ Iº 

§ 2º 

§ )º 

Art. 2° 

Art. 3º 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada, prestada por pessoa tisica junto ao Poder Público Municipal, â 
entidade pública de qualquer natureza ou à instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. 

O serviço voluntário não gera vinculo emprcgaticio e nenhuma obrigação de natureza trabalhista. previdenciãria ou afim., 

Os serviços voluntários a que se refere este artigo, serão reconhecidos como de relevância pelo Poder Público onde sçrão 
realizados. 

O serviço voluntário a ser realizado na Prefeitura Municipal de Bauru não pode corresponder a funções tipicas de Cl!f&O 
público efetivo sendo admitido apenas o desempenho de atividades em caráter complementar. 

O serviço voluntário serã exercido mediante a celebração de termo de adesão entre o Poder Público e o prestador do serviço 
voluntário. dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 

O serviço voluntário terá a duração de 04 (quatro) semanas, prorrogâvel por igual período, dentro do semestre. 

A carga horária não poderá exceder 6 (seis) horas diárias. 

O serviço deverá estar sob coordenação do responsável no local que terá como tarefa orientar, acompanhar. auxiliar o 
voluntário cm suas atividades, quando necessârio. 

O voluntário deve estar inserido cm projeto desenvolvido pelytlêpartamento rcsponsâvel. 
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O prestador de serviço voluntário obriga-se a cumprir fi7fuente a;programação do serviço, comunicando em tempo hábil a 
impossibilidade de executá-lo. _.----
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Esta Lei entra cm vigorya-dã"ta de: sua publicação, r da Lbif1unic1pal nº 4.535, de 28 de abril de 2.000 

Bauru, 19dcju1~9~.0l8. / \\ ~ 
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Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
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Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefei ra, na mesma data. 
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