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LEI No 152/20í8
DE 20 DE JUNHO DE 2Oí8
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Mat. 9570
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Eduardo da Silva Melo

conforme

de
a Uei Hac]on'af no 12'933' de 26

dezembro de 2013'
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ESTADODESERGIPE'EdnaldoVieiraBarros'fazsaberqueaGâmaraMunicipalde
a seguinte Lei:
Vereadores aprovou e eu sanciono

Art.

1o

Fica assegurado

aos

estudantes

o

benefício

da

meia-entrada' em

estabelecimentospúblicoseprivados,cujasatividadespropiciemeventosesportivos,

educativos,culturaisesimilaresdasáreasdeentretenimentoelazer,noâmbitodo
São Francisco/SE'
Município de Canindé de

Art.2oTerãodireitoaobenefícioosestudantesregularmentematriculadosnosnÍveise
da Lei no g 3g4' de 20 de
V
Título
no
previstos
e ensino
modalidades de educação
a
condiçáo de discente' mediante
sua
comprovem
que
dezembro de 1996,
portaria do local de realização
na
da aquisição do ingresso e
apresentação, no momento

doevento,daCarteiradeldentiticaçáoEstudantil(CIE)'emitidapelaAssociação
NacionaldePós.Graduandos(ANPG)'pelaUniãoNacionaldosEstudantes(UNE),pela
e
(Ubes)' pelas entidades estaduais
Secundaristas
Uniáo Brasileira dos Estudantes

municipaisfiliadasàquelas'pelosDiretóriosCentraisdosEstudantes(DCEs)epelos
cada ano'
prazo de validade renovável a
com
Acadêmicos'
Centros e Diretorios
.^alnnia da
conformemodeloúniconacionalmentepadronizadoepublicamentedisponibilizadopelas
de Tecnologia
reÍeridas e pero rnstituto Nacionar
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"#a".
digital deste' nodend.o ',:'n"'t"
certificação
com
(lTl),
lnÍormação
estudantil ter

50o/o

(cinquenta por cento) de características
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§loTambémfarãojusaobenefíciodameia-entradaaspessoascomdeficiência'
que este terá idêntico benefício
quando necessário, sendo
incrusive seu acompanhante
do regulamento'
estar nesta condição' na forma
que
comProve
em
no evento

de idade
os jovens de 15 a 29 anos
meia-entrada
da
benefício
jus ao
§ 2o Também farão
do Governo Federal
Único para Programas Sociais
Cadastro
no
inscritos
de baixa renda,
mínimos' na forma
seja de até 2 (dois) salários
mensal
familiar
renda
(CadUnico) e cuja
do regulamento'

Art.3oACarteiradeldentificaçãoEstudantilserávalidadaapartirdadatadesua
sua expediçáo.
do ano subsequente ao de
emissáo até o dia 31 de Março

em
da meia-entrada é assegurada
benefício
ao
direito
do
§ 1oA concessão
paa cada evento'

40%

ingressos disponíveis
(quarenta por cento) do total dos

§2

o

deveráo disponibilizar:
As produtoras dos eventos

|-onúmerototaldeingressoseonúmerodeingressosdisponíveisaosusuáriosda
forma visível e clara'
ponto. de venda de ingressos, de
o.
todos
êm
meia_entrada,
ll-oavisodequehouveoesgotamentodosingressosdisponíveisaosusuáriosda
meia-entradaempontosdevendadeingressos'deformavisíveleclara'quandoforo
caso.

§3"osestabelecimentosreferidosnocaputdoart.lodeverãodisponibilizarorelatório
davendadetngressosdecadaeventoàAssociaçãoNacionaldePós.Graduandos,à
UniáoNacionaldosEstudantes,àUniãoBrasileiradosEstudantesSecundaristas,a
municipais filiadas àquelas e ao Poder
entidades estudantis estaduais e
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São
do município de Canindé de
competentes
públicos
Art. 40 Caberá aos orgâos

cumprimento desta Lei'
Francisco a Íiscalização do

aÍixar cartazes' em
no caput do art lo devêrão
referidos
para
Art, 50 Os estabelecimêntos
as condições estabelecidas
constem
que
de
portaria,
visível da bilheteria e da
local

de fiscalização'
os telefones dos órgãos
com
meia-entrada'
o gozo da

Art.6oEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,gerandoefeitosapartirda
edição de sua norma regulamentadora'
20 dejunho de 2018
Caninde de São Francisco/SE'

