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LEI MUNICIPAL N° 448/2002 DE 10 DE MAIO DE 2002

Dispõe sobre o benefício de pagamento de meio passe

para estudantes em casas de diversões e similares, e

transportes sujeitos ao controle Municipal e toma ou

tras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SAN

TA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 51,
IV. da Lei Orgânica Municipal de 05 de Abril de 1990, FAÇO SABER que a Câmara Munici

pal aprovou e EU SANCIONO a seguinte

LEI:

Art. 1° - Fica assegurado aos estudantes regularmente matriculados em estabeleci
mentos de ensino Infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino médio profissionalizante, ensino
supletivo, ensino superior e cursos pré-vestibulares, ensino infantil pró-formação e Escolas de
{Iniciação a Jovens e Adultos, o pagamento do meio-passe e/ou meia-entrada do valor efetivamente
cobrado para o ingresso em casas de diversão, de espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas
de exibição cinematográfica, praças esportivas e similares das áreas de espone e lazer do município de
Bonitode Santa Fé, na conformidade da presente Lei.

§1°- Para efeito do cumprimento desta Lei, consideram-se casas de diversão de
qualquer natureza, como previsto no "caput" deste artigo, os locais que, por suas atividades, propiciem
lazer e entretenimento.

§2®- Havendo promoções como, individual antecipado, preço feminino reduzido ou
outras formas que venham reduzir o preço do ingresso, o estudante terá 50® %de abatimento da pro
moção, sendo vedadoqualquer promoção que não sejaextensiva ao estudante.

§3°- Serão beneficiados por esta Lei todos os estudantes devidamente matriculados
em estabelecimento público e privado de ensino fundamental, ensino médio, ensino médio profissiona
lizante, ensino supletivo, ensino superior e cursos pré-vestibulares, devidamente autorizados a funcio
nar pelos órgãos competentes.

Art. 2° - Ficará definido aos estabelecimentos que propiciem lazer e entretenimento
no nosso município que o valor efetivamente cobrado nos ingressos inteiros na hora dos eventos só
poderá ser no máximo o dobro do valor efetivamente cobrado nos ingressos inteiros antecipadamente.

Parágrafo Único - Ficará obrigatório para cada valor efetivamente cobra^ ingres
sos de cores variadas.
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