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LEI PROMULGADA N° 3027 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.

“DISPOE sobre a obrigatoriedae de apresentaqAo
DE VIDEO EDUCATIVO NO INlCIO DAS SESSOES 
CINEMA, DE PEQAS TEATRAIS OU EVENTOS CULTURAIS 
REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ARAGUAlNA E DA OUTRAS
providEncias.”

DE

O Presidente da Camara Municipal de Araguaina, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuigoes legais e com base no Art. 56 § 1° da Lei 
Organica do Municipio e Art. 169, § 2° do Regimento Interne desta Casa de Leis, 
PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1° - Dispoe sobre apresentagao de video educative cujo 

conteudo incentive a preservagao do Meio Ambiente e a valorizagao do respeito as 

pessoas, em especial as criangas e aos idosos, a ser projetados na abertura das 

sessoes de cinema, pegas teatrais, e eventos culturais.

§ 1° - O video educative de que trata este artigo devera ter duragao 

de no minimo 02(dois) minutos, e sera apresentado antes da atragao principal.

§ 2° - Para fins de aplicagao desta lei, eventos culturais serao todas 

as apresentagoes de cinema, teatro, shows musicais e demais eventos similhares.

Art. 2° A produgao dos videos educativos de que trata o Caput do 

artigo 1° sera de responsabilidade das empresas que assumirem o encargo pela 

apresentagao cultural.

Art. 3° No caso da produgao do video educative mediante patrocinio 

sera vedada a publicidade incompativel com a preservagao do meio ambiente ou a 

valorizagao do respeito as criangas e aos idosos.

Art. 4° Os estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto 

nesta Lei estarao sujeitos as seguintes sangoes.
t
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I - notificagao para cumprimento em 15 (quinze) dias;

II _ suspensao do funcionamento, por 30 (trinta) dias, caso constatado o nao 

cumprimento no prazo assinalado no inciso I deste artigo;

III - cassagao de alvara de licenga e funcionamento para estabelecimento na 

reincidencia da irregularidade.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao por 

conta da dotagao orgamentaria propria, suplementadas, se necessario.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas
\as disposigoes em contrario.

ra Municipal de Araguaina, aos 07Gabinete da Presidencia da Ga 

dias do mes outubro de 2016.

A
MARCUS MARCELO BARROS ARAUJO 

-Presidente da Camara Municipal de Araguaina -
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