
LEI Nº 6323 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014.

ASSEGURA O ACESSO GRATUITO AOS MENORES DE 12 (DOZE)
ANOS DE IDADE ACOMPANHADOS DE RESPONSÁVEL, EM
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM ESTÁDIOS E
GINÁSIOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU DE AUTORIA DO ILUSTRE

VEREADOR GUGU BUENO, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

 Fica assegurado o acesso gratuito aos menores de 12 (doze) anos de idade, que estejam

acompanhados de responsável legal, nos eventos esportivos realizados em estádios e ginásios no

Município de Cascavel.

Parágrafo Único - O pai ou responsável legal deverá apresentar carteira de identidade ou certidão de

nascimento comprovando a menoridade do beneficiário.

 Os estádios e ginásios dispostos nesta Lei deverão, por intermédio de atos administrativos e

próprios, estabelecerem o setor ou setores para atendimento da gratuidade, divulgando-os amplamente

nos meios de comunicação.

 Os beneficiários da gratuidade deverão receber ingressos diferenciados fisicamente, daqueles

colocados à venda ao público pagante.

§ 1º Os ingressos dispostos no caput deste artigo deverão ser oferecidos pelas organizadoras, com

antecedência mínima de 48 horas da realização do evento.

§ 2º O prazo para que os beneficiários retirem os ingressos dispostos no parágrafo anterior, encerrar-

se-á 24 horas antes do início do evento.

§ 3º Não será permitida a distribuição ou entrega de ingressos para os beneficiários no dia do evento.

 Fica estabelecido o percentual de 5% da capacidade do local, para o atendimento da gratuidade

que trata esta Lei.

 Os estádios e ginásios terão o prazo de 30 dias, a partir de sua publicação, para cumprir os

dispostos nesta Lei.

 Ficam revogadas as disposições em contrário.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal Cascavel, 27 de fevereiro de 2014.

Edgar Bueno

www.leismunicipais.com.br
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Seu navegador (Chrome 23) está desatualizado. Ele possui falhas de

segurança e pode apresentar problemas para exibir este e outros websites.

Veja como atualizar o seu navegador

×

https://browser-update.org/update-browser.html#18:www.leismunicipais.com.br
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