
LEI Nº 2.068, DE 05 DE ABRIL DE 2.019.

Institui a gratuidade de
acesso às salas de exibição
cinematográfica, a pessoas idosas
a partir de 60 anos, em todo o
município de Cotia/SP, e dá outras
providências.

Autoria: Fernando Libman Nascimento - Fernando Jão - PSDB

ROGÉRIO FRANCO, Prefeito do Município de Cotia, no uso de suas atribuições legais, FAÇO
SABER que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

 As empresas de exibição cinematográfica com salas de cinemas no Município de
Cotia, ficam obrigadas a garantir o acesso de pessoas idosas a partir de 60 (sessenta) anos,
as suas dependências sem a cobrança de importância a qualquer título ou justificativa.

 Fica garantido a pessoas idosas, a partir de 60 (sessenta) anos, o ingresso gratuito a
todas as salas de exibição cinematográfica existentes no Município de Cotia, a presente
propositura tem a finalidade precípua de conceder o acesso amplo a cultura ao idoso da nossa
cidade conforme os preceitos normativos da Constituição Federal.

 A gratuidade de acesso a que se refere o artigo 2º da presente Lei será exercida no
período de segunda-feira a sexta-feira, em qualquer sala de exibição, em qualquer sessão que
nela ingressarão mediante a simples apresentação de documento de identidade com foto
legalmente reconhecido.

 descumprimento da presente Lei, implicará nas seguintes penalidades:

I - Multa de R$ 1.000,00 (mil) reais corrigidos semestralmente pelo INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) ou qualquer outro que venha substituí-lo;

II - O triplo em caso de reincidência;

III - Suspensão das atividades por até 180 (cento e oitenta) dias;

IV - Cassação do Alvará de funcionamento.

 A fiscalização da presente Lei ficará a cargo do Conselho Municipal do Idoso e do
Poder Executivo.
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 As empresas de exibição cinematográfica, com salas de cinema no Município de Cotia,
ficam obrigadas a anexar de maneira visível um cartaz, ao lado da bilheteria, contendo as
informações sobre o direito ao acesso gratuito para as pessoas com 60 anos ou mais.

§ 1º cartaz deve conter no mínimo 30 centímetros de altura e 40 centímetros de largura,
devendo ser impresso em letras visíveis.

 Fica autorizado o recolhimento integral das importâncias arrecadadas em favor do
Fundo Municipal do Idoso.

 Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de sua publicação.

 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura do Município de Cotia, em 05 de abril de 2019.

ROGÉRIO FRANCO
Prefeito

Publicado e Registrado no Departamento de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Governo,
em 05 de abril de 2.019.

JOSÉ LOPES FILHO
Secretário Municipal de Governo
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