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ESTADO DE SAO PAULO 

LEI N2 3586, DE 12 DE JULHO DE 1993 
Reordena os procedimentos para a 
cessão de servidor público a outras 
entidades. 

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de 
São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte lei: 

Artigo 12 A cessão de servidor público municipal da 
administração direta e indireta será autorizada pelo 
Prefeito Municipal, pelos dirigentes de autarquias, 
de empresas públicas e de sociedade de econoaia 
mista, no âmbito de suas unidades administrativas 
subordinadas, a entidades que~·· prestem serviços de 
interesse do Município e de~de que haja pessoal 
disponível. 

Parágrafo único - A cessão será feita para 
solicitada, podendo ser 
exercícios, desde que haja 
interessados. 

o exercício em que for 
renovada para outros 
concordância dos órgãos 

Artigo 22 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 12 de julho de 1993. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 11.480, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2.011 
P. 55.502/10   Regulamenta a Lei Municipal nº 3.586, de 01 de julho de 

1.993, que reordena os procedimentos para a cessão de 
servidor público a outras entidades. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1°  A cessão de servidor público municipal da Administração Direta será autorizada pelo Prefeito 

Municipal, desde que haja pessoal disponível às entidades oficias que prestem serviços de interesse 
do Município. 

 
Parágrafo único. É permitida a cessão de servidor às instituições filantrópicas, declaradas de utilidade pública, 

observadas as condições estabelecidas no “caput” deste artigo. 
 
Art. 2°   As cessões de servidores públicos municipais, sempre que possível, serão com prejuízos dos 

vencimentos, cabendo ao órgão ou entidade cessionária o ônus da remuneração ou salário dos 
servidores, bem como do pagamento dos benefícios instituídos por lei, como o vale alimentação, 
refeição, transporte e plano de saúde, acrescidos dos respectivos encargos sociais, o que deverá 
constar da portaria de cessão. 

 
Art. 3º A cessão terá validade até o último dia do exercício em que foi solicitada, podendo ser renovada, 

desde que haja concordância dos órgãos interessados e observadas as condições legais. 
 
Art. 4º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se as suas disposições às cessões 

em curso a partir desta data. 
 

Bauru, 22 de fevereiro de 2.011. 
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