
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS  
' 'tt 	 Estado de Minas Gerais 

SAUNAS 

LEI 2.084, de 01 de Setembro de 2006. 

Dispoe sobre a criação do Centro PUblico de 
Promoção do Trabalho de Salinas. 

o Povo do MunicIpio de Salinas, Estado de Minas Gerais, pelos seus representantes da 
Câmara Municipal, aprovaram, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica criado o Centro Páblico de PromoçAo do Trabaiho de Salinas.— CPPT, em 
conformidade com a lei Estadual no 14.697/2003 e Convênio de Cooperacao Técnica no 
1.044/06, celebrado corn a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - 
SEDESE. 
Paragrafo Unico - Fica referendado o ato de assinatura pelo Executivo Municipal do Convênio 
celebrado entre o MunicIpio de Salinas-MG e o Estado de Minas Gerais através da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE. 

Art. 2° - 0 Centro Püblico de PromoçAo do Trabalho de Salinas-MG - CPPT tern por 
finalidade: 

I. Possibilitar o desenvolvimento integrado das acôes que compôem a PolItica Püblica 
do Trabalho e GeraçAo de Renda; 

II. Proporcionar oportunidades de educaçAo profissional a jovens e adultos, em 
especial para os que buscam uma primeira oportunidade no mercado de trabatho; 

III. Proporcionar a jovens e adultos a elevaçâo de escolaridade aliada a educaçâo 
profissional, necessárias ao ingresso no mercado de trabalho; 

IV. Constituir-se em opcäo participativa de formacao continua, de qualificacAo 
requalificacAo profissional de trabalhadores para obtencAo e manutençAo de 
empregos ou pam formaçao de empreendedores; 

V. Favorecer o encaminhamento e a colocaçAo de trabaihadores no mercado de 
trabalho; 

VI. Promover o desenvolvimento de novas formas de inserçâo do trabaihador no 
mundo do trabalho 

VII. Constituir-se em polo difusor de novas iniciativas no campo da educaçAo 
profissional e num forum permanente de discussOes sobre o mundo do trabalho. 

Art. 3° - 0 centro pLThlico de PromoçAo do Trabalho contará corn estrutura operacional ágil e 
flexivel, regulamentada em regirnento intemo. 

Art. 4° - Para atender as despesas decorrentes desta lei, no corrente exercIcio, fica o 
Executivo Municipal autorizado a abrir o crddito especial de R$ 12.000,00 (doze mil reais) na 
;eguinte dotaçAo orçamentária: 
0204 	 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
2369102332.071 Manutençao de despesas corn Centro PCiblico de PromoçAo 

Trabaiho de Salinas 
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33903001 Material de consurno 4.000,00 
33903601 Outros servicos - T. Fisica R$ 4.000,00 
33903901 Outros serviços T. Pessoa JurIdica 4.000,00 

TOTAL 12.000,00 
Art. 5° - Para abertura do crédito especial, constante do artigo anterior, flea o municIpio 
autorizado a utilizar recursos de anulacâo na forma seuinte: 
0204 Secretaria Municipal Desenvolvirnento Econômico  
2369102312.064 Manutencào e despesas corn Festival Mundial da Cachaca  
33903001 Material de consumo 4.000,00 
33903601 Outros serviços T. Pessoa FIsica R$ 4.000,00 
33903901 Outros servicos T. Pessoa JurIdica 4.000,00 

TOTAL 12.000,00 

Art. 6°  —As despesas corn a execuçAo do convênio autorizado por esta lei, nos exercicios 
subsequentes correrâo a conta das dotaçôes orçamentárias. 

Art. 71' - Revogadas as disposicOes em contrário, esta lei será regulamentada por Decreto 
Executivo e entrará em vigor na data de sua publicacAo. 

Prefeitura Municipal de Salinas, 01 de Setembro de 2006. 

José Antonio Prates 
Prefeito Municipal 
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