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LEI N° 3.352, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 

ASSEGURA O PAGAMENTO DE MEIA- 
ENTRADA EM CASAS DE DIVERSOES, 
ESPETACULOS, PRACAS ESPORTIVAS, 
TEATROS E SHOWS MUSICAS, AOS 
PROFESSORES E MONITORES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL, 
ESTADUAL, FEDERAL E PARTICULAR 
DE  ENSINO, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 

do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica assegurado 0 pagamento da metade do valor efetivamente cobrado para 
ingresso em casas de diversdes, shows musicais, espetaculos teatrais e culturais, pracas 
esportivas e cinemas, aos Professores da rede publica municipal, estadual, federal e particular 

de ensino e aos Monitores Educacionais do Municipio de Muzambinho. 

Art. 2° Para usufruir do beneficio cada Professor e os Monitores Educacionais terao 
que apresentar um documento reconhecido em cartério comprovando que esta lecionando e 

contera os seguintes dados cadastrais: 

I - nome do titular com o Masp, se for professor da rede de ensino estadual; 

II - escola que leciona, com endere¢go e telefone; 

III - assinatura do Diretor da Escola. 

Art. 3° A autorizacAo de identificagfo tera validade por um ano, sendo necessaria a 

sua renova¢4o quando findar o referido prazo. 

Art. 4° Em todos os eventos que houver a necessidade de liberagdo de alvara por parte 
do Poder Publico Municipal devera constar junto com as demais documentag6es, a cépia fiel 
da presente Lei, para conhecimento dos promotores dos eventos. 

Art. 5°O Poder Publico, através da Secretaria Municipal de Educagao, devera 
promover a divulgacdo da presente Lei, para que todos tenham conhecimento. 

Art. 6° Fica a Secretaria Municipal de Educag&o responsavel pela fiscalizacao das 

agdes impostas por esta Lei. 

Art. 7° Demais formalidades necessarias ao fiel cumprimento da presente Lei serao 
regulamentadas pela Secretaria Municipal de Educag4o, trinta dias apdés a publicacdo oficial 

desta Lei. 
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Continuagdo da Lei 3.352, de 31 de dezembro de 2013. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag@o oficial. 

Muzambinho-MG, 31 de dezembro de 2013. 
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