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LEI Nº. 2058 (DOIS MIL E CINQUENTA E OITO) DE 25 (VINTE E CINCO) DE JUNHO DE 
2018 (DOIS MIL E DEZOITO).   
                                        
                                                                                    Projeto de Lei nº 11/2018 do Executivo 
                                                                         Autoria do Prefeito Municipal Ayres Scorsatto   
 

“DISPÕE SOBRE O USO DE MÁQUINAS MUSICAIS PELOS ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 
AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e ele promulga a 
seguinte Lei: 
 

Art. 1º Todos os estabelecimentos comerciais localizados no Município de Juquitiba 

que dispuserem de máquinas para execução de fonogramas e ou videofonogramas 

(tipo “jukebox” ou análogas), em formato de arquivos digitais ou similares, ficam 

obrigados a obter o licenciamento prévio junto ao Município para sua utilização. 

 

 § 1º A licença para utilização de máquinas musicais na forma do caput somente será 

concedida após a efetiva comprovação da legalidade e procedência do equipamento, 

além do integral cumprimento de todas as normas legais exigíveis, em especial àquelas 

relativas aos direitos autorais. 

 

I – As máquinas de fonogramas ou videofonogramas deverão estar devidamente 

licenciadas pela Associação Brasileira Das Empresas De Reprodução Automática De 

Áudio E Vídeo E Similares – ABLF, ou outra entidade legalizada que regulamente a 

prática de uso dos serviços, com selo de licença e autenticidade fixado em seu 

gabinete. 

  

 § 2º Os estabelecimentos que possuírem máquinas musicais deverão apresentar à 

autoridade fiscal, sempre que exigido:  

 

I - quando o equipamento for locado:  

 

a) contrato de locação com a devida informação e qualificação completa do proprietário 

da máquina de som e sua respectiva documentação que comprove a propriedade;  
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b) comprovação jurídica de regularidade perante o Município de Juquitiba da empresa 

locatária.  

 

II - quando o equipamento for próprio: nota fiscal que comprove a propriedade e/ou 

contrato de licenciamento firmado junto ao órgão regulador. 

 

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, os proprietários de máquinas de som 

que têm como atividade a locação deverão regularizar sua atividade e situação jurídica 

perante o Município de Juquitiba. 

 

 Art. 2º Sendo constatada infrações relativas ao mau uso da máquina de som ou 

mesmo o descumprimento das demais determinações legais, os proprietários e/ou 

locadores dos equipamentos deverão ser notificados para que adotem as providências 

necessárias no sentido de sanar a irregularidade no prazo de 10 (dez) dias, sem 

prejuízo de denúncia à autoridade responsável para apuração de eventual  violação 

dos direitos autorais. 

 

Art. 3º Sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal cabíveis, a infração ao 

disposto nesta Lei acarretará:  

I - multa no valor de 05 UFM’s (Unidades Fiscais do Município); 

II - apreensão do equipamento. 

 

Parágrafo único.  No caso de reincidência, a pena de multa será aplicada em dobro.  

 
Prefeitura Municipal de Juquitiba, 25 de Junho de 2018 

 
 
 

AYRES SCORSATTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ALEXANDRE DE SOUSA 
Secretário de Administração 

 
Esta Lei será publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na data 
supra. Registre-se e Cumpra-se.  
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