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LEI N° 3.328, DE 12 DE AGOSTO DE 2013 

DISPOE SOBRE O INCENTIVO AOS 
ARTISTAS LOCAIS NA ABERTURA E/OU 
ENCERRAMENTO DE SHOWS MUSICAIS 
NO AMBITO DO MUNICIPIO DE 
MUZAMBINHO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 
do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

t 
Art. 1° Por ocasiéo dos shows musicais de cantores ou grupos nacionais ou 

internacionais realizados no municipio de Muzambinho fica assegurado, na abertura e/ou 
encerramento dos eventos, espago para apresentac4o de musicos, cantores ou grupos musicais 
locais. 

§ 1° O disposto no caputneste artigo sera facultativo quando da realizag4o de shows 
musicais que ocorrerem em recinto fechado com capacidade de abrigo menor ou igual a 500 
(quinhentas) pessoas. 

§ 2° Incumbira 4 Secretaria Municipal da Cultura, no inicio de cada ano, organizar 
agenda cultural e criar pauta de apresentagdes, organizando a participacdo dos artistas locais. 

§ 3° As disposigdes desta lei tem por objetivo incentivar, difundir e contemplar todos 
os artistas locais, fazendo chegar ao publico em geral seus talentos artisticos. 

§ 4° Competira 4 Secretaria Municipal de Cultura promover a organizagdo e adotar as 
providéncias relativas ao cadastramento dos artistas locais. 

Art. 2° Entende-se como artista ou grupo musical local aquele sediado no Municipio 
de Muzambitho independente da nacionalidade ou naturalidade dos artistas. 

Art. 3° Os miusicos, cantores ou grupos musicais locais serio cadastrados junto a 
Secretaria Municipal de Cultura, participando da elaborag&o da agenda cultural e criag&o da 
pauta de apresentacdes. 

Art. 4° O 6rg&o competente da Prefeitura Municipal de Muzambinho somente 
concedera autorizagdo para a realizagio do evento se o promotor deste indicar, 
expressamente, que 0 musico, cantor ou grupo musical local ira fazer a abertura ou 
encerramento do evento e respectivo tempo de apresentac&o, mediante apresentagdio de 
documento firmado pelo promotor e o responsdvel pelo grupo musical, cantor ou miusico 
local. 

Art. 5° Os organizadores dos eventos dever&éo comunicar a Secretaria Municipal de 
Cultura, por escrito, e com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da realizacdo dos eventos, 
visando o integral cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 6° O Poder Executivo Municipal regulamentaré esta lei no prazo méximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicacdo. 
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Art. 7° Os promotores dos eventos que infringirem as disposigdes desta lei, ficam 

sujeitos ao pagamento de multa pecunidaria equivalente a 5(cinco) Unidades Fiscais do 
Municipio de Muzambinho, com atualiza¢4o anual. 

§ 1° O valor da multa seré recolhido e revertera em projetos culturais, coordenados 
pela Secretaria Municipal de Cultura. 

§ 2° No caso de reincidéncias, sera dobrado 0 montante da multa anterior. 
§ 3° Ficara impedido de promover novos eventos os promotores que néo cumprirem o 

regulamentado nesta lei. 

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicag&o, revogada a lei n° 2.858, de 5 
de julho de 2004. 

Muzambinho-MG, 12 de agosto de 2013. 
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Prefeito 
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