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PROC Nº_9!..'.:l.~~:.... 

\ FOLHl\S _ ~. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 4545, DE 18 DE MAIO DE 2000 
Dispõe sobre a criação do Museu 
Histórico Municipal e dá outras 
providências. 

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

Artigo 1 º -

Artigo 2º -

Fica criado o Museu Histórico Municipal, cuja finalidade será: 
l - coletar, pesquisar, documentar e expor permanentemente ao 

público, os testemunhos da história de Bauru nela 
compreendidas as manifestações de arte, da técnica e da 
produção; 

li - desenvolver trabalho no setor administrativo, elaborando e 
organizando os procedimentos burocráticos que darão suporte 
para o bom desenvolvimento das atividades internas e externas 
do Museu Histórico Municipal; 

Ili - colaborar na proteção e valorização do patrimônio Cultural de 
Bauru; 

l V - promover e estimular a pesquisa científica através da produção 
do conhecimento e garantir o acesso público à documentação; 

V - manter permanentemente serviços educativos, inovando o 
diálogo entre o visitante e o acervo, através de visitas 
monitoradas e atividades culturais; 

VI - manter intercâmbio cultural e técnico com outros museus e com 
instituições culturais, a nível municipal, estadual e federal, e 
mesmo internacional, obedecidas as normas legais que regem 
tais entidades; 

VII - realizar certames, simpósios, cursos e conferências e outras 
atividades, dando prioridade à história e à cultura bauruense; 

VIII - realizar todas as demais atividades necessárias ao desempenho 
efetivo do museu como agente conscientizador. 

Fica o Município, através do Museu Histórico Municipal, autorizado 
a receber em doação todo o acervo de bens móveis, pertencentes ao 
Museu Histórico Pedagógico "Morgado de Matheus", bem como 
assinar convênios com a Secretaria de Estado da Cultura e outros 
museus e instituições culturais. 
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Artigo 3° • 

Artigo 4° · 

Artigo 5º · 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O Secretário Municipal de Cultura designará os funcionários que 
entender capazes para exercer suas funções junto ao Museu Histórico 
Municipal. 

A política cultural do Museu e a orientação de suas atividades 
compete ao Conselho Consultivo, composto de cinco membros 
diretamente relacionados com a cultura, que elaborará o regimento 
interno do Museu . 

Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 
860, de 18 de novembro de 1.960 e demais disposições em contrário. 

Bauru, 18 de maio de 2000. 

NILSON COSTA 

cv:z;:A~ 
JOSE ROBERTO ANSELMO 

RESPONDENDO PELA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

SÉRGIO RI A 
SECRETÁRIO 

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