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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.I09. DE 12 DE SETEMBRO DE 2.018 
Disciplina a nomeação e posse no âmbito da 
Administração Municipal 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: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3º 

Art. 4° 

Art. 5° 

Àrt. 6° 

Art. 7" 

§·2º 

A nomeação é o ato fonnal de provimento de cargo público efetivo ou em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. devidamente publicada no Diário Oficial do Munic[pio. 

Posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. 

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público/processo 
seletivo de provas e/ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo pelo interessado ou por procuração especffic~ no qual 
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. 

São requisitos para a posse em cargo público: 

I - Ser brasileiro nato. naturalizado ou estrangeiro. nos termos do art. 12 da Constituição Federal de 
1.988, da Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração); 

li - Ter completado 18 (dezoito) anos de idade; 

In - Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

IV - Estar em gozo dos direitos políticos; 

V - Ter boa conduta; 

VI - Ter aptidão tisica e mental; 

Vil - Atender o grau de escolaridade exigido para o exercicio do cargo. 

São competentes para dar posse: 

1 - O Prefeito aos Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Presidentes da Autarquia e Fundação; 

li - O Diretor de Departamento de Recursos Humanos aos cargos de provimento efetivo e em comissão 
declarados cm lei de livre nomeação e exoneração; 

III - Os Presidentes da Autarquia e Fundação aos cargos de provimento efetivo e em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

A posse dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de nomeação no 
órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no mãximo 30 (trinta) dias corridos. desde que requerido 
pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração. 

Em se tratando de servidor público do Município de Bauru, que esteja na data de publicação do ato de 
nomeação ao novo cargo efetivo, em licença prevista nos incisos C, VI, Vil, IX, XIII, XV e XVI do art. 61 ou 
afastado nas hipóteses dos incisos 1. 11 e Vlll do art. 155 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, 
o prazo será suspenso por no mãximo 180 (cento e oitenta) dias corridos e ao seu término será reiniciada a 
contagem do prazo para posse, que deverá ser solicitado mediante requerimento e documentos 
comprobatórios. 

Em se tratando de candidato, o mesmo prazo mencionado no§ 1° deste artigo, poderá ser requerido em casos 
de licença maternidade, licença adoção, licença médica temporária e acidente de trabalho quando analisados 
pelo setor de pericia médica oficial do Municfpio de Bauru ou por motivo relevante, desde que motivado pela 
Administração. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.109/18 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 8' 

Art. 9° 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 10 

Art. 11 

O prazo a que se refere o "caput" deste artigo para aquele que for incorporado às forças annadas. será 
contado a partir da data da desincorporação. 

Se o candidato e/ou servidor püblico municipal do Município de Bauru desistir formalmente da vaga no 
prazo previsto no "caput" deste artigo, tomar-se-á sem efeito. o ato de sua nomeação. A desistência poderá 
ser formalizada por escrito ou por meio eletrõn ico. 

No ato da posse deverá ser apresentada declaração de bens e valores que constituem o patrimônio e 
declaração quanto ao exercfcio ou não de outro cargo. emprego, função pública ou privada. bem como os 
respectivos horários. 

Será tornado sem efeito o ato de nomeação, se a posse não ocorrer no prazo previsto no "caput" e no § Iº 
deste artigo. 

Exercfcio é o ato pelo qual o servidor assume as atribuições e responsabilidades do cargo. 

O prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercfcio, contados da data da posse. é de 15 
(quinze dias) corridos. 

O prazo previsto neste artigo podera ser prorrogado por no máximo 15 (quinze dias) corridos, desde que 
requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniencia da Administração. 

O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo previsto neste artigo será exonerado. 

Revogam-se os arts. 35, 36 e seus incisos e parágrafos. . 7 e seus incisos, art. 38 e parágrafo único, arts. 
39, 40 e parágrafos, art. 41 e parágrafo único, arts. 42 ~3. 4 , parágrafos e incisos, art. 45 e parágrafo único, 
art. 47 e parágrafos e art. 48 da Lei Municipal n' 1.5 , de O de maio de 1.971. 

Esta Lei entra em vigo 

Bauru, 12 de se mbro de 2.018. 
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