
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
Estado de Minas Gerais 

LEI 2.089, de 06 de Setembro de 2006. 

Institui 	meia-entrada 	para 
estudantes em locais que menciona 
e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Salinas DECRETA: 

Art. 10 - Fica assegurada aos estudantes regularmente 
matriculados em estabelecimento de ensino de 10, 20 e 30  graus o pagamento 
de meia-entrada do valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de 
diverso, de espetculos teatrais, musicals e circenses em casas de exibicäo 
cinematográfica, em praças esportivas e similares das areas de esporte, 
cultura e lazer do municIpio de Salinas/MG. 

§ 10 - Para efeito do disposto nesta lei, considera-se casa de 
diversâo de qualquer natureza os locals que, por suas atividades, propiciem 
lazer e entretenimento. 

§ 2 0  - Sero beneficiados por esta lei os estudantes devidamente 
matriculados em ensino de estabelecimentos de ensino pCiblico ou particular, 
corn sede no rnunicIpio de Salinas/MG, devidamente autorizados a funcionar 
pelos Orgäos competentes. 

Art. 2 0  - Para usufruir do beneficlo a que se refere o Art. 10 

desta lei, o estudante deverá provar a condiçäo referida no artigo anterior, 
através de exibiço de documento de identificaçäo estudantil expedido pelos 
correspondentes estabelecimentos de ensino ou pela associaço ou agremiaçao 
estudantil a que pertenca, inclusive pelos que já sejam utilizados, vedada a 
exclusividade de qualquer deles. 

Parágrafo Unico - As carteiras mencionadas neste artigo tero 
validade de urn ano. 

Art. 30  - Caberá ao prefeito do municIpio, através dos órgos 
responsáveis pela cultura, esporte, lazer e defesa do consumidor, e ao 
Ministério Püblico Estadual a fiscalizaço do cumprimento desta lei, autuando 
Os estabelecimentos que a descumprirem, cominando-Ihes as sançöes 
administrativas e legais cabIveis. 

Art. 40  - Revogadas as disposiçOes em contrário, esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicacao. 

Prefeitura Municipal de Salinas, 06 de setembro de 2006. 

José Antonio Prates 
Prefeito Municipal 
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