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“É UM PASSO IMPORTANTÍSSIMO PARA, 

EFETIVAMENTE, CRIARMOS SEGURANÇA 

JURÍDICA E UM AMBIENTE FAVORÁVEL 

AOS NEGÓCIOS”, DIZ MARCELO QUEIROZ 

SOBRE NOVA LEI GERAL DAS MPES DE 

NATAL 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 001/2018, do Executivo Municipal, que 

“Institui no município de Natal o tratamento diferenciado e favorecido às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aos microempreendedores 

individuais e empreendimentos econômicos solidários” foi aprovado na 

manhã desta quarta-feira, 23, em primeira discussão, durante sessão 

extraordinária da Câmara Municipal de Natal. 
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"Esta aprovação, embora ainda apenas em primeira votação, é um passo 

importantíssimo para todos os empreendedores e microempreendedores da 

cidade de Natal, que passam a contar finalmente com segurança jurídica e 

um ambiente mais propício ao desenvolvimento dos seus negócios, que são 

o pilar da geração de emprego e renda para os natalenses”, afirmou o 

presidente da Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 

 

O presidente da Fecomércio RN e do Conselho Deliberativo do Sebrae fez 

questão de pontuar que a nova legislação traz avanços e corrige distorções 

em relação à que estava em vigor, além de contar com a disposição do 

prefeito Álvaro Dias de, efetivamente, colocar as novas regras em vigor. 

 

O PL Complementar votado hoje revoga a Lei Municipal nº 6.025/2009 (que 

trata da implantação do âmbito local do Estatuto Nacional da Microempresa - 

ME e da Empresa de Pequeno Porte – EPP), altera a Lei Complementar nº 

055/2004 (Código de Obras), bem como a Lei nº 4.885/1997 (que trata do 

Relatório de Impacto sobre o Tráfego Urbano - RITUR). 

 

Todos os municípios do Rio Grande do Norte já possuem leis específicas de 

incentivo às microempresas e empresas de pequeno porte. Este novo 

instrumento irá desburocratizar algumas situações, como a emissão de 

alvarás, por exemplo, que antes seguiam o Código de Obras, e que agora 

serão simplificados, como determina a Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa. 

 

O documento está sendo considerado um marco fundamental para o 

desenvolvimento econômico da cidade, com estímulo às micro e pequenas 

empresas da capital, que serão beneficiadas com um ambiente mais 

favorável aos negócios, desembaraço fiscal e burocrático, maior 

competitividade e com a abertura de novos mercados. As MPEs e os MEIs 

correspondem a cerca de 87% das empresas existentes no Estado, sendo 

que 78% delas são dos segmentos de Comércio e Serviços (sendo 45% no 

Comércio e 33% nos Serviços). Em Natal, elas representam 84% das 
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empresas e responderam, no ano passado, por quase 95% dos empregos 

formais gerados. 

 

A sessão foi bastante concorrida e contou com a presença de vários 

membros da diretoria do Sistema Fecomércio RN. O vice-presidente da 

Fecomércio e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Macaíba, 

Luiz Lacerda, também comemorou a aprovação. “Como bem sabemos, uma 

das causas da crise econômica é o desemprego. Com a aprovação desta lei, 

e a consequente simplificação dos processos, será um estímulo à geração de 

empregos e renda”. 

 

“Este assunto é de suma importância, e vai beneficiar diretamente o setor 

produtivo e a sociedade civil organizada, que será contemplada com uma lei 

que vai permitir que as empresas possam trabalhar, e que o empreendedor 

volte a gerar emprego”, reforçou o vice-presidente da entidade e da 

Federação das Associações Comerciais do Estado, Itamar Manso Maciel. 
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SEBRAE APRESENTA À GOVERNADORA PROJETOS 

SOBRE TURISMO E MICROEMPRESA 

 

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e o Projeto Natal na Segunda 

Guerra Mundial foram temas da audiência entre o Governo do Estado e os 

representantes do Sebrae RN, na tarde desta terça-feira (22). O projeto para 

a criação da Lei Geral é uma iniciativa que visa valorizar e dar segurança 

jurídica às micro e pequenas empresas do Rio Grande do Norte, bem como 

proporcionar uma maior abertura de mercado nos mais diversos segmentos. 

“Este é um pleito antigo do Sebrae. Na maioria dos municípios do RN existem 

leis municipais que regulamentam a atuação das micro e pequenas 

empresas, mas a criação da lei estadual será um marco regulatório que 

favorecerá o desenvolvimento econômico potiguar”, enfatizou José Ferreira 

de Melo Neto, diretor superintendente do Sebrae RN, que estava 

acompanhado do presidente do Conselho Deliberativo da instituição no RN, 

Marcelo Queiroz. 

Sobre a lei, a governadora Fátima Bezerra destacou que a iniciativa comunga 

com o plano de governo. “Vamos trabalhar para que ainda no primeiro 



 

CONTINUAÇÃO  

semestre deste ano, possamos ter esta lei aprovada na Assembleia 

Legislativa. Incentivar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas é 

uma das metas do nosso plano de governo”, disse. Para Jaime Calado, 

secretário de Desenvolvimento, a insegurança jurídica é uma das principais 

reclamações do pequeno empreendedor. “A lei estadual beneficiará a todos, 

pois traz segurança jurídica para o microempresário e para o contratante”, 

afirmou. 

Outro assunto discutido na audiência foi o turismo do Rio Grande do Norte. O 

Sebrae RN apresentou o projeto “Natal na II Guerra Mundial”, que tem como 

objetivo criar novos roteiros com o foco no potencial histórico do Estado. 

Além dos roteiros de sol e mar, comuns a outras capitais brasileiras, Natal é a 

única capital do país que foi base dos Estados Unidos durante o período da II 

Guerra Mundial. A iniciativa promove o turismo para o turista brasileiro e 

estrangeiro, valoriza a cultura e a história do RN pouco explorada até os dias 

atuais. 

Sobre o projeto a governadora destacou: “É uma excelente iniciativa. Vamos 

capitanear este projeto por meio da Setur tendo o Sebrae como parceiro, 

gerando desenvolvimento, emprego e renda”, ressaltou. 

Pelo Governo, além de Fátima, participaram da reunião o vice Antenor 

Roberto, os secretários Carlos Eduardo Xavier (Tributação), José Aldemir 

Freire (Planejamento e Finanças), Jaime Calado (Desenvolvimento 

Econômico), Ana Maria Costa (Turismo), Fernando Mineiro (Gestão de 

Projetos e Articulação Institucional). Pelo Sebrae, Marcelo Fernandes de 

Queiroz (Presidente do Conselho Deliberativo), José Ferreira de Melo Neto 

(Diretor Superintendente), João Hélio Cavalcanti (Diretor Técnico) e Marcelo 

Saldanha Toscano (Diretor de Operações). 

O Senador Jean Paul Prates também participou da reunião. 
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“Sistema S” vive momentos de muita apreensão 
 

É de muita apreensão o clima no “Sistema S” no Rio Grande do Norte. 

A insegurança quanto ao futuro alcança de nomes graduados a servidores de carreira ou 

temporários, nas entidades que compõem essas organizações ligadas ao setor empresarial. 

Assusta, a ideia do Governo Bolsonaro de podar recursos bilionários para essas organizações 

em todo o pais. “Passar a faca”, como chegou a declarar o ministro da Fazenda, Paulo 

Guedes. 

 

Em 2018, segundo a Receita Federal, foram repassados R$ 17,08 bilhões às entidades. Em 

2017, foram R$ 16,4 bilhões. 

 

http://blogcarlossantos.com.br/sistema-s-vive-momentos-de-muita-apreensao/
http://blogcarlossantos.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Sistema-S-em-Bilh%C3%B5es-no-ano-de-2018-e1548269748177.jpg
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Com quem conversamos, há temor quanto a demissões e cortes em programas e estruturas 

de entidades como Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Indústria (SENAI), Serviço Nacional do Comércio (SENAC) etc. 

 

Dilma tentou, mas recuou 

Em 2015, o ministro da Fazenda do Governo Dilma Rousseff (PT), Joaquim Levy, cogitou 

mudanças no volume de repasses, com supressão da ordem de 30%, mas pressões políticas o 

fizeram Dilma recuar. 

 

* Sistema S é o nome pelo qual ficou convencionado de se chamar o conjunto de nove 

instituições de interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição 

brasileira. O sistema S reúne entidades empresariais voltadas para o treinamento 

profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica – serviços 

considerados de interesse público. 
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