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Est合ncia,J9 de c司ニあ心 de 2016. 

LEI N。」 990 

。。 J4  。，ひ臨加 DE 2016 

Disp6e sobre a obrigatoriedade de 

cumprimento do hor白rio de inicio de show, 

espet白culos e demais apresenta96es ofertadas 

ao pりblico em geral no municfpio de Estancia. 

O PREFEITO MUNICI映I DE ESTNCIA, ESTADO DE SERGIPE, Faz saber que a ロmara Municipal de 

Est含ncia, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 19- Esta Lei disp6e sobre a obrigatoriedade de cumprimento do hor白rio de incio de shows, 

espet白cubos e demais apresenta96es ofertadas ao pdblico em geral no municlpio de Est合ncia. 

Art. 29- Fica estabelecido que os shows musicais, pegas teatrais, espet自culos, e demais eventos 

ofertados ao pロblico em geral, realizados no municipio de Est合ncia, promovido pelo Poder Pdblico 

Municipal, terso uma tolerancia m』xima de 60 minutos para inicio de suas apresentaC6es ap6s hor白rio 

estabelecido nas propagandas de divulgagきo do evento. 

Par白grafo 心nico-O disposto neste artigo nso se aplicar白 em situa96es de caso fortuito e forga maior. 

Art. 32- Ficam os respons白veis pela organizag百o de shows, espet自cubos e demais eventos ofertados ao 

pdblico em geral, sujeitos ao pagamento de multa em caso de atraso que extrapole二竺r合ncia 

m自xima prevista no artigo 29・ para inicio do show・ espet白cubo e apresentacses四  
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Gabinete do P肥feito do Municpio de島tnci司SE, 
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Estado de Sergipe 
Municipio de Est自ncia 

Parjgrafo りnico- A multa de que trata o caput ser白 de 5% da arrecadaCきo total bruta da apresentaC盲o. 

Art. 49-O consumidor pode pedir a imediata restituig各o do valor pago pelo ingresso em caso de atraso 

no hor白rio determinado para incio do espet自cubo. 

Par白grafo U nico- Os valores restituidos ao consumidor poder百o ser descontados do valor arrecadado 

para efeito da multa de que trata o artigo 29 desta lei 

Art. 52- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag盲o. 
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