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P. 10.481/14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.515. DE 14 DE MAIO DE 2.014 
Dispele sobre a criação da PINACOTECA 
MUNICIPAL DE BAURU, 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° Fica criada a PINACOTECA MUNICIPAL DE BAURU, destinada a guarda, preservação, catalogação 
e divulgação do acervo municipal de artes plásticas, subordinada a Secretaria Municipal de Cultura, 
Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural. 

Parágrafo único. Poderá a Pinacoteca Municipal reivindicar a incorporação 8;0 seu acervo das obras que guarnecem ou 
venham a guarnecer dependências .de outras unidades da Administração Pública Municipal, ·através de 
procedimento administrativo fundamentado e dirigido ao Sccretârio da pasta onde se encontra as obras 
pretendidas. 

Art. 2° 

Art. 3º 

A PIN:ACOTECA MUNICIPAL DE BAURU, promoverá ações e eventos com o objetivo de 
valorização da arte como expressão da cultura. 

Constituem-se, igualmente, objetivos da Pinacoteca Municipal a gradual organização e implantação de: 

r - oficinas de artes plásticas, em todas as suas mod11:lidades; 

n - mostras e exposições, coletivas ou individuais; 

III - centro de estudo, pesquisa e difusão das artes plásticas; 

IV - serviç.o de biblioteca e documentação especializado; 

V - serviço de orientação atinente ao acervo próprio e ao de outras instituições do gênero; e 

VI - congressos, simpósios, ~eminârios, co.nfeiincias e outros eventos voltados ao aperfeiçoamento 
e a valorização de artistas e profissionais da cultura. 

Parágrafo único. Para garantir o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais identificadas com os seus objetivos, 
a Pinacoteca Municipal, com a prévia anuência do Secretário Municipal de Cultura, promoverá 
intercâmbio cultural e artístico com órgãos da Administração Pública Federal, Estaduais e Municipais, 
assim como entidades afins através das ações cooperadas. 

Art. 4º Fica criada uma Seção junto à Divisão de Museus do Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural 
da Secretaria Municipal de Cultura que será denominada de Seção Pinacoteca Municipal. 

Art. 5° A Pinacoteca Municipal de Bauru será instalada em próprio municipal, devidamente justificado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e autorii.ado pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 6° O Poder Executivo incluirá nas propostas orçamentárias as dotações nec~sárias para o funcionamento 
da Pinacoteca Municipal. 

Art. 7° Deverão ser observados na criação da PINACOTECA MUNICIPAL DE BAURU todos os dispositivos 
de acessibilidade à cultura, dando autonomia de conhecimento e pesquisa a todas as pessoas. 

Art. 8° A presente lei será regulamentada por Decreto, no prazo do 180 (cento e oitenta) dias, a partir da sua 
entrada em vigor. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.515/14 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 14 de maio de 2.014. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

R~~OSTINHOMENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

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