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DECRETO Nº 277/2014 

Data 04/12/2014 

 

Regulamenta a Sala do Empreendedor no Município e dá outras providencias. 

 

                    O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO 

PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS E EM 

CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 699/2009 E LEI 978/2013, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.  A Sala do Empreendedor no município terá como principal 

finalidade simplificar os procedimentos de registro e funcionamento à microempresa – ME 

e à empresa de pequeno porte – EPP no âmbito do Município, em conformidade com as 

normas gerais prevista na LC Federal nº 123/2006. 

Art. 2.  A Sala do Empreendedor terá as seguintes funcionalidades e 

atribuições: 

I – disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da 

inscrição municipal e alvará de funcionamento e mantendo-as atualizadas nos meios 

eletrônicos de comunicação oficiais; 

II – emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária; 

III – orientação sobre os procedimentos necessários para a regularização 

de registro e funcionamento, bem como situação fiscal/tributária e postural das empresas;  

IV – emissão de parecer fiscal sobre Consulta Prévia de Viabilidade, 

contendo informações sobre o uso e ocupação do solo, os aspectos ambientais, zoneamento 

e demais dados necessários para a instalação de atividades comerciais, industriais e/ou 

prestação de serviços no âmbito urbano e rural; 

V – analisar os expedientes necessários para viabilizar a implantação de 

empreendimentos;  

VI - deferir ou não os pedidos de inscrição municipal;  
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VII – atendimento preferencial ao Microempreendedor Individual – MEI, 

às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte;  

VIII - disponibilizar um local preferencial para uso, auxílio e orientação a 

todo o  contribuinte dos benefícios, facilidades e respectiva legislação para abertura, 

desenvolvimento e encerramento de empresas e empreendimentos no município;  

IX – outros serviços criados por ato próprio da Secretaria Municipal de 

Finanças que tenha o objetivo de prestar serviços de orientação ou que facilite a 

implantação de empreendimentos no Município.  

§ 1º. - Em relação ao inciso VI, na hipótese de indeferimento, o 

interessado será informado sobre os fundamentos e será oferecida orientação para 

adequação à exigência legal. 

§ 2º. - Para a consecução dos seus objetivos na implantação da Sala do 

Empreendedor, a Administração Municipal poderá firmar parceria com outras instituições 

públicas ou privadas, para oferecer orientação sobre a abertura, funcionamento e 

encerramento de empresas, incluindo apoio para elaboração de plano de negócios, pesquisa 

de mercado, orientação sobre crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no 

Município.  

Art. 3º - As normas gerais estão previstas na Lei Complementar (federal) 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações, que instituiu o Estatuto Nacional 

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

  Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná. 

 

 

 


