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Estado de Minas Gerais 	 SALINAS 

LEI 2.074 de 17 de Abril de 2006. 

Autoriza o MunicIpio de Salinas/MG a celebrar termo de 
convOnio corn a Junta Cornercial do Estado de Minas 
Gerais e contérn outras pro vidëncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS Faço saber que a Cârnara 

Municipal de Salinas no uso de suas atribuicOes legais, aprovou e eu sanciono, prornulgo e 

mando publicar a seguinte lei: 

Art. 1° Fica a Municipia autorizado a celebrar termo de convênio corn a Junta Cornercial 
do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, Autarquia Estadual, sediada ern Belo Horizonte - MG, 
na Avenida Santos Dumont, n° 380, inscrita no CNPJ sob o n° 17.486.275/0001-80, 
objetivando a conjugacao de esforcos e o estabelecirnento de bases de cooperacao rniiitua 
para a perfeita execuçao de services de registro empresarial, corn ernissão de certidOes 
sirnplificadas, especIficas, e de inteiro tear, bern coma a acesso aa banco de dados para 
consulta, ernissào de "confronto" (resurnas de dados cadastrais), e recepcao e devoluçao de 
pracessas, relativos a atas jurIdicos das ernpresas. 

Art. 2 0  Obrigam-se as partes: 

- JUCEMG: 

a) capacitar o servidar disponibilizado pelo Municipia, para a execucao das acOes 
pertinentes ao convênio; 

b) fiscalizar e acompanhar a execuçao do convênio; 
c) acatar, na época devida, as férias a que fizer jus o servidor dispanibilizado, em 

consonância corn a legislaçaa municipal; 
d) atestar a freqUOncia do servidor cedido. 

II - Municipia: 

a) colocar a disposiçao da JUCEMG urn servidor püblico municipal, corn conhecirnentos 
juridicos, para execuçao de servicos, objeto do convênio; 

b) responsabilizar-se pelo pagarnento de vencirnentos e encargos relativos ao servidor 
disponibilizado, inclusive previdenciários; 

c) zelar para que o servidor disponibilizado a JUCEMG, cumpra jornada de trabalho 
estabelecida no convênio; 

d) arcar corn o Onus das despesas de hospedagern e passagens, em virtude de 
capacitaçao e treinarnento, prornovida na sede da JUCEMG ao servidor cedido pelo 
Municipia; 
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e) disponibilizar os recursos fIsico/IOgico/computacional básicos, necessários ao 
desenvolvimento das atividades. 

Art. 3 0  0 convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de 
publicaçao de seu extrato na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo, todavia, 
ser modificado e prorrogado per anuência dos participes, mediante forrnalizaçao por Termo 
Aditivo. 

Art. 4 1  As despesas corn a execução do convênio autorizado por esta lei correrão a 

conta de dotacOes orçarnentárias próprias do orçamento em vigor e pelas suas 
correspondentes para os exercicios subsequentes. 

Art. 5 0  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as 
disposicOes em contrãrio. 

Prefeitura Municipal (de Salinas, 17 de abril de 2006. 

JOSÉ ANTONIO PRATES 
Prefeito Municipal 
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