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EMENTA: Beneficio da meia-entrada para acesso a eventos na cidade de
Carazlnho, para as pessoas com com UetlclênCla e da outras providencias.

Art. 1° Esta Lei regulamenta o beneficio da meia-entrada para acesso a eventos artístico-culturais
e esportivoS para pessoas com detlclêncla.
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, consIdera-se:
I - pessoa com detlclêncla - pessoa que pOSSUIImpedimento de longo prazo de natureza tislca,
visual, auditiva, mental, intelectual, sensorial e transtorno do espectro autista, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
Igualdade de condlçóes com outras pessoas;
11- eventos artistico-culturais e esportivos: exibições em cinemas, cineclubes e teatros, espetáculos
musicais, de artes canlcas e circenses, eventos educativos, esportIVOS, de lazer e de
entretenimento, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou
particulares mediante cobrança de Ingresso.
111- O valor do ingresso de meia-entrada deve equivaler à metade do preço do ingresso cobrado
para a venda ao publico em geral, sem restnção de data e horáno.
Art. 31:1 As pessoas com deficiência terão direito ao beneficio da meia-entrada mediante a
apresentação, no momento da aquIsição do Ingresso, na portana ou na entrada do local de
realização do evento:
I • do cartão de l::3eneticlode Prestação Continuada da ASSistênCia:::;oclal- 8P(; da pessoa com
deficiência; ou
11 - de documento emitido pelo Inst~uto NaCional do :;eguro :;oclal - IN:;:; que ateste a
aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nO142, de 08 de
maio de ~U1::S, ou
III - das carteiras de passe livre Intermunicipal ou da carteira de passe livre Municipal ou cartão
pr6pno da entidade a qual é associada.
j-Jaràgrato ÚniCO.üS documentos de que tratam os inCISOSI e II do caput deverão estar
acompanhados de documento de identificação com foto expedido por órgão público e válido em
todo o ternt6rlo nacional.
Art. 41:1 A concessão do beneficio da meia.entrada aplica.se a todas as categorias de ingressos,
dlsponivels para venda ao PUblico em geral, para eventos artistlco-culturals e esportIVos
promovidos por entidades privadas.
j-JaràgratoUnlCO. A regra estabeleCida no caput apllca.se a Ingressos para camarotes, areas e
cadeiras especiais, se vendidos de forma individual e pessoal.
Art tJu üS estabeleCimentos dlsponlblllzarao, de torma clara e preCisa, em todos os pontos de
venda de ingresso, na portaria ou na entrada do local de realização do evento, as condições



estabelecidas para o direito da meia-entrada.
AI-<I. bV I-Ica o I-'oder executivo Municipal autorizado a regulamentar, por meio de uecreto, a
aplicação da presente Lei em relação a eventos artístico-culturais e esportivos promovidos por
entidades publicas mUniCIpaIs.
AI-<I. (U I::sta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Acredita-se que as pessoas com alguma detlclêncla necessitam VIVenCiar momentos prazerosos
com igual intensidade a fim de desenvolver as habilidades motoras, a autoestima, a independência,
e, principalmente ravorecer a Inclusão social. Visando racllnar o acesso a essa camada da
população, vem de encontro O presente projeto de lei que institui a meia-entrada para pessoas com
derlClenC[aem eventos culturais, educatIvos, esportIvos e de lazer.
No projeto apresentado, especifica-se que a meia-entrada será um direito em salas de cinema, em
espetaculos de teatro e cIrco, em museus, parques e eventos educatIvos, esportIvos e de lazer,
realizados em todos os locais de cultura, em casa de diversões, espetáculos, praças esportivas e
simIlares na cidade de Carazlnho, sem restnção de data e horano.
uE necessario compreender o lazer como um fenõmeno amplo, que tem importante significado para
° desenvolvimento humano. Acreditamos que o lazer é imprescindível à sociedade moderna, pois
proporciona mUitos beneficIos: descanso, dIVertimento, socialIZação etc. A VlVenCla de uma
atividade de lazer contribui para a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência".
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