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LEI Nº 6120 
De 23 de setembro de 2011 

. . 

. . 
Reajusta o valor da bolsa escola· aos int_egrantes da Banda 
Municipal e dá outras providências. 

ROBERVAL SAKAI BASTOS' PINTO, Presidente da Câmara Municipal 
de Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com 
o. que dispõe os Parágrafós' 6° .e 7° do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a segu!nte Lei: 

Art. 1° -

Art. 2° -

Art. 3° -

O art. 2°.da Lei Municipal nº 4.861, de.02 de julho de 2.002, passa a ter 
a seguinte redação: · · , · . ' 

"Art. 2º - A Banda Municipal de Baurµ concederá a cada participante 
uma bolsa escola nos seguintes valores: 

1 

1 - . Para a bolsa de nível 1, o valor correspondente a 95% 
(noventa e cinco por cento) da referência C1 dos Auxiliares, 

"' com carga horária de 30 (trinta) horas semanars; 
. . 

li - Para a bolsa de nível 3, ·o valor correspondente a 25% (vint~ 
e cinco por centq) da referência C1 dos Auxiliares, com 
carga horáriade 20 (vinte) hbràs semanais." (NR). 

O art. 4° da Lei Municipal nº 4.861 de 02 de julho de 2.002,.passa a 
ter a seguinte r~dação: · · 

/ 
, . , . 

"Art. 4° - A Banda c6ntará com 50 (cinquenta) bolsistas, sendo 
formada por: 50% (cinquenta por cento) dos alunos da rede 
municipal de ensino e 50% ,(cinquenta por cento) por jovens 
da comunidade bauruense, 1comprovadamente matriculados 
em uma unidade escolar da rede pública ou particular." 
(NR). 

O art. 9° da Lei'Municipal ·n° 4.861 de' 02 de julho de 2.002, passa a ter 
a seguinte redação: · 

"Art. 9° - As de$pésas da ·bolsa escola decorrentes desta lei serão 
suportadas por dotação própria da Secretar_ia Municipal de 

. Cultura." (NR). @ 
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SAOPAULO 

. . 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 23 de setembro de 2011. 

, Projete;> de iniciativa do 
PODER EXEC T O 

Registrado na 

Diretora de Apoio 

.. Presidente 

i.u1z CA.TAZINI 
. 1 º Secretário 

e Apoio, egisla~ivo, na mesma data. 


