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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

   LEI Nº 5140, DE 18 DE MAIO DE 2004 
P. 6991/04  Institui a Orquestra Sinfônica 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. 1º - Fica criada no Município de Bauru a Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru com a finalidade 

de proporcionar qualificação ao aluno aprendiz, com ajuda de uma bolsa escola aos alunos da 
Rede Municipal de Ensino e da Comunidade.  

 
 
§ 1º -  São objetivos gerais da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru: 
 

I -  despertar no jovem a sensibilidade musical; 
II -  democratizar o ensino musical e instrumental na comunidade; 
III -  estimular a criatividade; 
IV -  formar grupo musical estável com jovens estudantes das escolas públicas; 
V -  proporcionar acesso à formação cultural, buscando a socialização e a cidadania; 
VI -  contribuir no processo de formação educacional do aluno. 

 
 
§ 2º -  A jornada de atividades na Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru será de 20 (vinte) horas 

semanais. 
 
 
§ 3º - A Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru será coordenada pela Secretaria Municipal de 

Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Art. 2º - A Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru concederá a cada participante uma bolsa escola, de 

acordo com os seguintes níveis:  
 
 
§ 1º-  A bolsa escola nível 1 terá 04 (quatro) vagas distribuídas entre os diferentes tipos de 

instrumentos musicais.  
 
 
§ 2º -  Os alunos bolsistas nível 1 terão a responsabilidade de supervisionar e acompanhar no aspecto 

técnico do ensino musical os líderes de naipes e demais alunos, devendo ter experiência 
comprovada de no mínimo 4 anos na prática do instrumento, de trabalho em grupo e estudo 
musical. 

 
 
§ 3º-  A bolsa escola nível 2 terá 06 (seis) vagas distribuídas entre os diferentes tipos de 

instrumentos. 
 
 
§ 4º - Os alunos bolsistas nível 2, líderes de naipes, terão a responsabilidade de coordenar o processo 

de aprendizagem dos demais alunos, devendo ter experiência comprovada de no mínimo 2 anos 
na prática do instrumento e estudo musical. 
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§ 5º  A bolsa escola nível 3 terá 60 (sessenta) vagas distribuídas entre os diferentes tipos de 

instrumentos. 
 
 
Art. 3º -  Os requisitos para a participação na Orquestra Sinfônica Municipal são: 
 
 
§ 1° -   Para a bolsa escola nível 1: 
 

I -  ser maior de dezoito anos; 
II -  ter comprovados no mínimo quatro anos de estudo no instrumento e prática em grupo; 
III -  ser estudante universitário ou estar cursando seu respectivo instrumento em 

conservatório musical; 
IV -  ter liderança frente a grupos. 

 
 
§ 2° -  Para a bolsa escola nível 2: 
 

I -  ter experiência de no mínimo 2 anos no instrumento e conhecimento de teoria musical; 
II -  ter liderança em grupo; 
III -  estar cursando ensino fundamental, médio ou universitário. 

 
 
§ 3° -  Para a bolsa escola nível 3: 
 

I -  ter no mínimo 11 (onze) anos de idade; 
II -  estar cursando o ensino fundamental, médio ou universitário da rede de ensino 

municipal, estadual ou particular. 
 
 
§ 4° -  Todos os alunos bolsistas passarão por um processo seletivo que analisará o potencial musical, 

integrando à Orquestra Sinfônica Municipal aqueles que tiverem bom aproveitamento. 
 
 
Art. 4º -  A Orquestra Sinfônica Municipal contará com 70 (setenta) bolsistas, sendo formada em 50% 

(cinqüenta por cento) por alunos da rede municipal de ensino e 50% (cinqüenta por cento) por 
jovens da comunidade bauruense que estejam devidamente matriculados em escolas estaduais 
ou particulares. 

 
 
Art. 5º - A concessão das bolsas de que trata esta lei não implicará na existência de qualquer vínculo 

empregatício ou profissional, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 
 
 
Art. 6º -  Caso haja demanda maior que o número de bolsas escola oferecidas, o decreto regulamentador 

deverá adotar critérios de desempate entre os estudantes devidamente inscritos, desde que não 
lhes subtraia a condição de igualdade. 

 
 
Art. 7º -  O valor da remuneração da bolsa escola será diferenciado para cada um dos níveis e definido 

por regulamentação pelo Poder Executivo. 
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Art. 8º -  O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 

publicação. 
 
 
Art. 9º - As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pela Prefeitura Municipal de Bauru, 

especificamente pela Secretaria Municipal de Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Educação. 

 
 
Art. 10 -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Bauru, 18 de maio de 2004 
 
 
 

NILSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINEZ 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

SÉRGIO RICARDO LOSNAK 
SECRETÁRIO DE CULTURA 

 
 
 

SOLANGE DOS SANTOS FERREIRA DOS REIS 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

 
Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 
 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 


