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DECRETO n° 104, DE 17  DE JULHO DE  2018.  
  
 

Dispõe sobre a aprovação do 
Regimento Interno da Casa do 
Empreendedor e Centro de 
Capacitação Continuada. 
 

 
 

          O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO  DE CABACEIRAS, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, VII, da Lei 
Orgânica, 

 

 
 

 D E C R E T A:  
 
 Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Casa do Empreendedor e 

Centro de Capacitação Continuada,  doravante denominada Casa do 
Empreendedor,  que reger – se – á pelas disposições contidas  neste 
instrumento regulatório e pelas disposições  legais  pertinentes. 

 
 
                                     CAPÍTULO I 
                          DOS OBJETIVOS GERAIS 
 
 
 Art. 2°  A Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada 

tem por  objetivos: 
 
I -  incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos 

requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, também conhecida 
como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, de modo à facilitar a abertura de 
novas empresas e regularizar as atividades informais, oferecendo serviços aos 
Microempreendedores Individuais (MEI), agindo também como facilitador do 
desenvolvimento econômico e social, visando à busca constante da qualidade 
e o aprimoramento das ações empreendedoras; e  

 
        II – promover, de forma unilateral ou por meio de parceria, cursos, 
treinamentos, palestras e oficinas  para todas as pessoas que tenham interesse 
em ingressar no mercado de trabalho, capacitação e requalificação profissional. 
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CAPÍTULO II 
                       DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

      Art. 3°  A Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada tem 
por  objetivos específicos: 
 
 

      I - disponibilizar atendimento diferenciado às microempresas e empresas de 

pequeno porte de que trata a Lei Complementar Federal 123/2006 e 128/2008; 

     II - atender o disposto na Lei Complementar Municipal nº 02 de 4 de 

dezembro de 2014; 

    III - oportunizar espaço específico destinado aos empreendedores, 

facilitando o acesso à informação e orientação técnica destinada ao negócio; 

    IV - facilitar a inserção dos empreendedores informais no setor formal; 

     V - facilitar o acesso a projetos de formação técnica para o negócio através 

de parcerias estratégicas desenvolvidas especialmente para este fim; 

     VI - acompanhar o crescimento do setor empresarial visando adequar às 

políticas públicas para o desenvolvimento local; 

     VII - oferecer serviços de consultoria jurídica e contábil para os 

empreendedores locais; 

    VIII - oferecer cursos e palestras voltadas ao empreendedorismo; 

      IX - oferecer microcrédito voltado à geração de emprego e renda, e ao 

fomento do empreendedorismo na região; 

      X - criar e fortalecer uma rede de parcerias voltadas ao desenvolvimento do 

Empreendedorismo local; 

     XI - priorizar a organização coletiva, incentivando o Associativismo e 

Cooperativismo. 

    XII - difundir uma educação empreendedora no município de Cabaceiras; 

     XIII - oferecer atendimento integral ao Empreendedor do município de 

Cabaceiras, para sua regularização, desenvolvimento e fortalecimento, e 

     XIV  - contribuir para minimizar a exclusão social, econômica e cultural de 

jovens e adultos, através da oferta da oferta de cursos, treinamentos, oficinas e 

palestras de qualificação, requalificação e profissionalização de pessoas de 

qualquer nível de escolaridade. 
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         CAPÍTULO III 
                         DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

 

  

Art. 4°  O funcionamento da  Casa do Empreendedor e Centro de 
Capacitação continuada será norteado pelos princípios norteadores, abaixo 
elencados, entre outros: 

 

 
I – planejamento; 
II – difusão de conhecimentos; 
III – inclusão social; 
IV  - formalização de parcerias; 
V - impessoalidade; 
VI - cooperação; 
VII – ética; 
VIII - integração; 
IX - Inovação; 
X – publicidade; e 

      XI – fiscalização. 
 

 

      CAPÍTULO IV 
                        DA ORGANIZACÃO  FUNCIONAL BÁSICA 
 

Seção I 
Da Subordinação, Gerenciamento, Requisitos para ocupação e 

Atribuições 
 

                                                        

       Art. 5°  A  Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação continuada  
está vinculada administrativamente a Secretaria de Administração, Finanças e 
Planejamento. 
 
         Art. 6°  A Casa do Empreendedor e  Centro de Capacitação Continuada 
será gerenciada pelo  Coordenador  Técnico, cargo classe provimento em 
comissão, instituído pela Lei Complementar n° 13, de 3 de abril de 2018. 
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           Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, a nomeação do 
Coordenador  da mencionada Casa  deverá atender aos seguintes requisitos: 
       
          I – apresentação do certificado de conclusão do  ensino fundamental; e 
          II - apresentação do Certificado de conclusão do curso de  Agente de 
Desenvolvimento  Avançado promovido pelo SEBRAE. 
 
    

Art. 7°  São atribuições específicas  inerentes ao  exercício do cargo 
denominado  Coordenadoria Técnica  da Casa do Empreendedor e Centro de 
Capacitação Continuada, nos termos da Lei Complementar n° 13 / 2018: 
 

I – operacionalização e administração das medidas necessárias à 
implementação do Programa Empreender – Cabaceiras; 

II – apoiar a economia solidária, o microempreendedor individual, o 
microempresário, o empresário de pequeno porte, os autônomos e as 
cooperativas de produção;                                                                                                                               
          III – aumentar a as oportunidades de emprego através da criação, 
ampliação, modernização, transferência ou reativação de negócios formais e 
informais através da concessão de empréstimos de recursos financeiros, 
facilitação do acesso a novas tecnologias da produção e assistência técnica  
especializadas aos empreendedores; 
          IV – promover a capacitação e a qualificação gerencial de 
empreendedores e gestores de pequenos negócios, visando aprimorar  suas 
aptidões e assegurar acesso à inovação tecnológica que lhes garanta maior 
eficiência produtiva e competitividade no mercado; 
           V - entre  outras atribuições  constantes na Lei n° 863 / 2017 e 
alterações posteriores; 
           VI – elaborar plano anual de treinamentos de capacitação e 
aperfeiçoamento; 
           VII – administrar e organizar os treinamentos; 
           VIII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e fiscalizar 
as atividades pertinentes; 
            IX - prestar serviços de orientação e acompanhamento quanto à 
aquisição, recebimento, conferência, devolução, cadastramento, movimentação  
e manutenção de equipamentos e outros bens, em sua área de atuação; 
            X – realizar levantamento anual das necessidades materiais; 
            XI –  zelar pela boa organização do ambiente de trabalho; 
            XII -  encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou 
eventuais das atividades desenvolvidas;    
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  XIII -  providenciar o arquivamento de toda a documentação pertinente; 

           XIV - prestar assistência especial, direta ou indireta a subsecretaria de 

Planejamento, Secretario competente, bem como ao Prefeito Municipal, no uso  

de suas atribuições superiores; e 

              XV - outras atribuições correlatas determinadas pela subsecretaria, 

secretaria pertinente e / ou Prefeito  Municipal.  

 

            Art. 8° A Prefeitura Municipal de Cabaceiras, por meio da Secretaria de 
Administração, Finanças e Planejamento poderá firmar  parcerias com outras 
instituições públicas e / ou pessoas jurídicas do ramo  pertinente, visando  à  
consecução dos objetivos definidos neste instrumento regulatório. 
 
 
                                                        Seção II 
                       Das Obrigações  dos Integrantes da Estrutura Funcional 
 
 

 
            Art. 9°  São deveres dos integrantes da estrutura funcional: 
 
            I – assiduidade; 
           II – pontualidade; 
           III – descrição; 
           IV – lealdade; 
           V  - obediências às ordens superiores, exceto quando forem 
manifestamente ilegais; 
           VI – levar ao conhecimento da autoridade superior qualquer 
irregularidade que tiver ciência em razão do cargo; 
           VII – zelar pela  conservação do material ou documentos; e 
         VIII – contribuir para a economicidade, por meio do combate ao 
desperdício de energia, água, materiais  de limpeza e expediente; e 
          IX – outros deveres designados pela autoridade competente. 
 
 
                                                 Seção III 
         Das Vedações a todos os Integrantes da Estrutura Funcional 
 
 
            Art. 10. Aos integrantes da estrutura funcional ficam vedados os 
seguintes atos: 
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            I – liberar recursos materiais sem autorização superior; 
          II – usar o cargo ou função para obter qualquer tipo de favorecimento; 
           III – alteração do teor dos  documentos; 
           IV – conceder benefício sem a observância da Lei ou Regulamento; 
           V – agir de forma omissa na execução das atribuições; 
           VI – prejudicar ou beneficiar alguém por motivos particulares; 
           VII -  cometer abuso de poder  e autoridade; 
           VIII – deixar-se levar por motivos de antipatia, caprichos, partidarismo, 
religiosidade, perseguições ou simpatias no trato com o público interno ou 
externo;  
           IX – ausências injustificadas; 
           X  - retirar  sem prévia autorização competente, qualquer documento ou 
objeto; 
          XI – utilizar materiais ou qualquer outro bem para fins particulares; 
          XII – efetuar barulho, algazarras ou desordens; 
          XIII – descumprir as ordens superiores e as normas deste Regulamento. 
 
 
                                                          Seção IV 
                                 Do Empréstimo de Bens Móveis  e Imóvel 

 
 

          Art. 11. Poderá ser emprestado,  mediante solicitação prévia e 

formal, materiais como: cadeiras, mesas, equipamentos de som, entre outros. 

 

           Parágrafo único.  Os mencionados materiais deverão ser entregues  

em perfeito estado de conservação e dentro do prazo estabelecido; 

 

                 Art. 12.  Ao ser concedido o empréstimo de algum bem ou objeto da 

repartição, deverá ser preenchido um termo de responsabilidade contendo os 

dados pessoais do solicitante, descrição do material, finalidade de uso e prazo 

de devolução. 

 

 

 

                  Art. 13. Os empréstimos de bens móveis  apenas  poderão ser 

concedidos à instituições e órgãos públicos, a exemplo de: igrejas, escolas, 

associações, cooperativas, etc, sendo vedado o uso para eventos particulares 

ou de uso pessoal. 

 

                Art. 14. O espaço da  Casa do Empreendedor e Centro de 

Capacitação Continuada poderá ser cedido para realização e eventos, 
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reuniões, encontros, palestras, ensaios, entre outros, desde que, mediante 

solicitação  prévia formal de no mínimo 2 (dois) dias. 

 

                  Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, apenas  será 

concedido o espaço mencionado, mediante disponibilidade de data e horário, 

obedecendo a agenda de eventos da própria Casa, tendo em vista que a 

prioridade será para os eventos da repartição. 

 

                      Art. 15. Fica vedado o uso da Casa do Empreendedor e Centro de 

Capacitação Continuada  para comemorações de aniversários, casamentos ou 

outros eventos de natureza particular ou pessoal. 

 

                                                  CAPÍTULO V 
                         DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

                Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de 

Administração, Finanças e Planejamento em conjunto com a Coordenação da 

mencionada Casa. 

 

              Art. 17. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

 

Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra-se.  
 
 

 
                                     Cabaceiras,  17  de julho  de 2018; 183 anos de 
emancipação Política. 
 
 
 


