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Lei Nº 2177/1995

ASSEGURA O PAGAMENTO DE METADE DO VALOR EFETIVAMENTE
COBRADO PARA INGRESSO  EM CASAS DE DIVERSÕES,
ESPETÁCULOS, PRAÇAS ESPORTIVAS  E SIMILARES, CONFORME
ESPECIFICA.

Art. 1º - Fica assegurado o pagamento de metade do valor efetivamente
cobrado para ingresso em casas de diversões, espetáculos, praças esportivas e
similares, ao estudante regulamente matriculado em estabelecimento de ensino
público ou particular de 1º e 2º GRAUS, no Município de  União da Vitória - PR.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para efeito desta Lei, considerar-se como casas
de diversões, os estabelecimentos que realizarem espetáculos musicais,
artísticos, circenses, teatrais, cinematográficos, atividades sociais, recreativas,
culturais, esportivas e quaisquer outras que proporcionem lazer, cultura e
entretenimento.

Art. 2º - Serão beneficiados por esta Lei os estudantes matriculados em
estabelecimentos de ensino público ou particular de 1º e 2º GRAUS, cujo
funcionamento esteja autorizado pelo Ministério da Educação e Cultura.

Art. 3º -  Para usufruir do beneficio, o estudante deverá apresentar nos
locais referidos no Art. 1º desta Lei, a CARTEIRA DE  IDENTIDADE
ESTUDANTIL, expedida pela UBES - União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas  ou pela UPES - União Paranaense dos Estudantes Secundaristas,
através de sua filiada,  a União Vitoriense de Estudantes Secundaristas - UVES.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Expedição e autenticação das carteiras
referidas no Caput deste artigo, efetivar-se-á mediante o preenchimento da ficha
de solicitação para emissão de carteira estudantil, fornecida através da UVES,
que terá por base a listagem de alunos regularmente matriculados, fornecida pela
Direção de cada estabelecimento de Ensino, até um mês após a encerramento
das matrículas.

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As carteiras serão válidas em todo o

Município de União da Vitória - PR, será nula a sua validade nos casos, de
desligamento, conclusão do curso ou pela substituição por novas carteiras.
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Art. 4º - Caberá a Fundação Municipal de Cultura a fiscalização das
disposições desta Lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Apurada a falsidade ou validade da carteira
estudantil, será a mesma apreendida, sujeito ao infrator as responsabilidades
previstas em Lei.

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de descumprimento das

disposições desta Lei pelos estabelecimentos referidos no parágrafo único do Art.
1º, os infratores serão inicialmente advertidos a se enquadrarem no prazo de 10
dias. Caso persistam, serão autuados e estarão sujeitos as Sanções
administrativas previstas em Lei, inclusive a suspensão do alvará de
funcionamento do estabelecimento.

Art. 5º - Entrará esta Lei em vigor, na data de sua publicação, revogaras
as disposições  em contrário.

União da Vitória, 22 de maio de 1995.  


