
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
Estado de Minas Gerais 

LEI 2.099, de 27 de novembro de 2006. 

Autoriza o poder executivo a outorgar a 
concessão dos servicos püblicos de 
administraçao e exploracão do Terminal 
Turistico Rodoviário Municipal e dá outras 
providências. 

A Cãmara Municipal de Salinas aprova e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica 0 Chefe do Executivo autorizado a empreender as providências 
necessárias no sentido de promover a outorga de concessão dos servicos püblicos de 
administracão e exploração do Terminal Turistico Rodoviário Municipal de Salinas, de 
forma total ou parcial, a pessoa juridica ou consôrcio de empresas que demonstrem 
capacidade para a sua realizaçao. 

Parágrafo ünico - A concessão a que se refere o caput" deste artigo sera outorgada 
med iante processo licitatório, promovido para esse fim. 

Art. 21  - Para remuneraçâo do concessionário poderâo ser consideradas, de forma 
total ou parcial, as receitas provenientes de: 

- tarifa de embarque no Terminal, cobrada no ato da emissão dos bilhetes; 

II - tarifa de utilização das plataformas, nos valores praticados a época da 
homologação da respectiva licitaçâo; 

III - utilizacao do estacionamento de veiculos, na area circundante do Terminal, em 
sistema rotativo; 

IV - utilização de instalacöes destinadas a higiene pessoal, guarda-volumes e outros 
servicos prestados aos usuários nos valores praticados a época da homologação da 
respectiva licitacão; 

V - exploração comercial, direta ou indireta, de todo espaco fisico interno ou externo 
do Terminal, tais como boxes, lojas, espaço para lanchonetes, restaurantes, caixas 
eletrãnicos de bancos; 

VI - tarifa de man utenção, conservação e limpeza, referentes as unidades comerciais; 

VII - exploraçao de publicidade de toda natureza; 

VIII - outras receitas altemativas, complementares, acessórias ou de projetos 
associados ao Terminal, desde que previstas no edital do processo licitatôrio. 

IX - venda de fichas, cartöes magnéticos ou qualquer outro meio que permita o acesso 
de usuãrio de aparelhos telefOnicos e outros equipamentos instalados no Terminal. 

Art. 30  - 0 prazo de concessão serâ de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por 
igual periodo, mediante nova autorização legislativa, se presente omt rese pUblico e 
por uma ünica e exclusiva vez. 
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Art. 40  - A futura concessionária será responsável par qualquer reforma que vise a 
conservaçâo das edificacães e instalacöes objeto da concessão, que se fizerem 
necessárias durante a periodo de vigência do contrato de concessâo, devendo 
assumir a campromisso de devolve-las ao MunicIpio, quando resolvido ou extinto a 
contrato, em perfeitas condicoes de usa e funcionalidade. 

Art. 50  - 0 Executivo municipal designará gestor próprio para administrar o Terminal 
Turistico Rodoviária Municipal de Salinas. 

Art. 61  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposicôes 
em contrário. 

Salinas, 27 de novembro de 2006. 

JOSÉ ANTONIO PRATES 
Prefeito Municipal 


