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LEI n2 2.546, de 11 de julho de 1991. 

Autoriza a incorporação da Corporação 

Musical Euterpe à Fundação "Dr. João 

Romeiro". 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz  sa- 

ber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguin 

te lei:_ 

Artigo 12 - Fica o Executivo Municipal autorizado a 

incorporar à Fundação "Dr. João Romeiro" a Corporação Musical Euterpe, decla-

rada de utilidade pública através da Lei n2 399, de 26.06.58. 

Parágrafo único - A entidade ora incorporada, será 
regida por um Regulamento, a ser elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias pelo 

Conselho da Fundação e pelo Conselho da Euterpe, devendo ser aprovado 	pelo 

Executivo Municipal, através de Decreto., 

Artigo 22 - Serão mantidos os atuais músicos inte-

grantes da Corporação Musical. Euterpe e, nas eventuais substituições e amplia-

ções do quadro de músicos, serão os novos integrantes, preferencialmente, músi 

cos da cidade e estudantes das escolas locais. 

Artigo 32 - São transferidos ao domínio da Funda-

ção e passam a integrar o seu patrimõnio, todos os instrumentos musicais perten 

centes à Euterpe. 

Artigo 42 - A Corporação Musical Euterpe 	ficará 

sob a responsabilidade e direção da Fundação "Dr. João Romeiro", deverá contar 

com a colaboração de um Conselho de Administração, por ela escolhido e com 	a.  

aprovação do Prefeito Municipal, a ser definido no Regulamento, que administra-

rá todas as atividades da Euterpe e participará, com direito a voto, de todas as 

decisões referentes às atividades e funcionamento da mesma. 

§ 12 - As atividades dos membros do Conselho de 

Administraçe-;.o e dos componentes da Banda, não serão remuneradas, mas consti- 
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tuirão relevantes serviços prestados ao Município. 

§ 22 - A Corporação Musical Euterpe, pelas apre-

sentações particulares que realizar, poderá auferir rendimentos que se reverte-

rão exclusivamente para atender suas necessidades e serão escrituradas em livro 

próprio, conforme for estabelecido no Regulamento. 

Artigo 59 - A Corporação Musical Euterpe deverá 

apresentar-se em desfiles, atos cívicos e outros eventos oficiais, quando solicita 

da pelos Poderes Públicos Municipais, sem nenhum anus para os cofres públicos. 

Artigo 62 - Fica autorizado a. transferancia da sub-

venção que a Prefeitura Municipal concede ã Corporação Musical Euterpe para 

Fundação "Dr. João Romeiro". 

Artigo 7.9 - As despesas decorrentes da execução da 

presente lei, correrão por conta da Fundação "Dr. João Romeiro". 

Artigo 82 - Esta lei entrará em vigor na data 	de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 11 de julho de 1991. 

Dr afito AT isto Lerário 

Prefeit Municio 1 

Registrada e at1icada na Procuradoria Jurídica, em 

11 de julho de 1991. 

Tãia Maria Oli eir 

Assessora d Se  
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