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LEI MUNICIPAL   Nº 4440, DE 16/05/2017 

PROJETO DE LEI Nº 4776, DE 15/05/2017 
 

“DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA MEIA ENTRADA 

PARA PROFESSORES, MONITORES DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL E PRIVADA DE ENSINO DE SÃO SEBASTIÃO 

DO PARAÍSO EM ESTABELECIMENTOS E OU EVENTOS 

QUE PROPORCIONEM LAZER, ENTRETENIMENTO E 

CULTURA NO ÂMBITO DE NOSSO MUNICÍPIO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a 

seguinte lei:. 
 

Art. 1
o
- Fica assegurado o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

cobrado para o ingresso em casas de diversões, praças desportivas e similares, aos professores, 

monitores da rede pública municipal e da rede privada de ensino de São Sebastião do Paraíso / MG. 
 

Art. 2
o
 - Consideram-se casas de diversões para efeitos desta Lei, os 

estabelecimentos que realizarem espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatrais, cinematográficos, 

atividades sociais recreativas e quaisquer outros que proporcionem lazer e entretenimento. 
 

Parágrafo único - A meía-entrada corresponderá sempre a metade do valor do 

ingresso cobrado, ainda que sobre os preços incidam descontos ou atividades promocionais. 
 

Art. 3
o
 - A prova da condição prevista no art. 1

o
, para recebimento do benefício, 

será feita através da carteira funcional emitida pela Secretaria de Educação, pela apresentação do 

respectivo contracheque ou pela apresentação da carteira de filiado ao sindicato dos professores da rede 

pública e privada e ou declaração da própria instituição de ensino que o profissional esteja inserido e 

comprove vínculo empregatício como modalidade professor ou monitor na área de educação. 
 

Parágrafo único: Cabe ao Poder Executivo informar aos produtores de eventos o 

teor desta lei quando qualquer alvará for solicitado nas áreas de lazer, entreterimento e cultura. 
 

Art. 4
o
 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 
 

Art. 5
o
 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 16 de maio de 2017. 
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