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LEI N0812 DE 05 DE JUNHO DE 1985.-

"Cria a Comissão Municipal de Biblioteca.

EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Municipal
da Estância de ~as da Prata, Estado de sâo Paulo, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Es-
tância de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L E 1:
Artigo lO - Fica criada na Estância de 1-

guas da Prata a Comissão Municipal de Biblioteca.
•Parágrafo único:- Competirá à Comissão:

a) estebelecer com a administração responsável pela Biblio-
teca as metas e programações anuais, bem como as suas di
retrizes administrativas;

b) propor e opinar sobre a celebração de convênios e de eon
tr~tos relacionados à Biblioteca.

Artigo 2~ - A Comissão 'de Biblioteca será
formada por 7 (sete) representantee da Coletividade; sendo 3
(três) ligados a estabelecimento de ensino e entidades civis
culturais; 2 (dois) indicados pela Câmara Municipal e 2 (dois)
pelo Prefeito Municipal e Bibliotecário responsável pela Bibli~
teca Municipal, dentre os quais será escolhido pelo Prefeito o
presidente e o vice-presidente; a partir da lista tríplice enc~
minhada pelos 7 (sete) indicados.

Artigo 3Q - A indicação e a posse dos mem
bros da Comissão Municipal de Biblioteca, deverão ser efetuados
40 dias após a provação desta Lei, e imediatamente após o térmi
no de cada gestão cuja duração é de dois anos.

Artigo 42 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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