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Disciplina a realização de Shows e Espetáculos
no território do Estado de Mato grosso e dá
outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º Ficam,os organizadores de Shows, Espetáculos e Similares, no território do Estado de Mato
grosso, obrigados a iniciar o evento propagado em no máximo uma hora após o horário previamente
divulgado ao público. 

        Art. 2º Após uma hora se o evento não tiver inicio, ficam os organizadores obrigados a devolver, no ato
da solicitação o valor pago pelo participante que reclamar diretamente na bilheteria.

        Art. 3º O descumprimento desta Lei acarretará aos organizadores dos Eventos a proibição, por um ano,
de realizar um novo evento e pagará multa, ao Fundo Estadual de Cultura, no valor equivalente a 200
(duzentos) ingressos do evento do qual descumpriu a Lei, por cada reclamente.

        Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Os atrasos nas apresentações de Shows e Eventos tonáram se comuns em várias cidades de Mato Grosso,
isto tem acarretado vários dissabores as famíilias e cidadãos que procuram estes divertimentos.

Há casos de Shows que são divulgados na hora de vender os ingressos para acontecer às 23:h00 e às
01:00h ainda não teve inicio, deixando irritados os participantes e os desrespeitando.

O fato de marcar o horário previamente com o público e não o cumprir gera uma quebra de contrato passivo
de multa em um relacionamento comercial, daí a necessidade de aplicar a multa da devolução do valor pago
pelo cliente e a multa a ser paga ao Conselho Etadual de Cultura.

Assim sendo, contamos desde já com o apoio dos Nobres Pares para sua aprovação e acolhimento pelas
autoridades competentes.
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