
O Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará 
tem como principais atribuições:

Apresentação 

Atribuições

Nessa perspectiva, o Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte do Ceará, instituído por meio do Decreto Estadual nº 30.465, de 14 de março de 
2011, e atualizado pelo Decreto Estadual nº 33.770, de 14 de outubro de 2020, é 
presidido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - Sedet, e agrega 
esforços para a consolidação das ações acima mencionadas, fazendo a articulação dos 
agentes públicos e privados diretamente envolvidos com o setor, de forma a estimular 
o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios no Ceará.

I - articular e promover, em conjunto com órgãos do Governo Federal, Estadual e 
Municipal, a regulamentação necessária ao cumprimento do Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como acompanhar a sua efetiva 
implantação, atos e procedimentos dele decorrentes no âmbito do Estado do Ceará;

II - propor e acompanhar a implementação das políticas governamentais federais, 
estaduais e municipais de apoio e fomento aos pequenos negócios;

No Brasil, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, criou o Fórum 
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e estabeleceu as 
condições para a implantação dos fóruns estaduais em todo o país. Constitui um marco 
na construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios, 
uma vez que promove a simplificação do registro e da baixa de empresas, desonera a 
cobrança de impostos e estabelece um conjunto de benefícios no tocante às compras 
governamentais, associativismo, acesso ao crédito, inovação tecnológica e 
exportação.

As microempresas, empresas de pequeno porte e os microempreendedores 
individuais desempenham importante papel no contexto econômico e social em 
praticamente todos os países, independentemente dos seus estágios de 
desenvolvimento, modelos econômicos ou sistemas de governo.



Estrutura

III - promover a articulação e a integração entre os diversos órgãos governamentais e 
entidades de apoio e representação, que atuam no segmento das microempresas, das 
empresas de pequeno porte e dos microempreendedores individuais;

IV - propor os ajustes e aperfeiçoamentos necessários à efetiva implantação de 
políticas de fortalecimento e desenvolvimento dos pequenos negócios, inclusive no 
campo da legislação, sugerindo atos e medidas;

VI - integrar o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
e encaminhar assuntos e propostas que aperfeiçoem as políticas públicas orientadas 
aos pequenos negócios.

V - promover ações que levem à consolidação e harmonização dos diversos programas 
de apoio às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos 
microempreendedores individuais;

O Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará é 
constituído por cinco Comitês Temáticos, responsáveis pela articulação, 
desenvolvimento de estudos, elaboração de propostas e encaminhamento de temas 
específicos, que deverão compor a agenda de trabalho e a formulação de políticas 
públicas:

Regulamentação e Simplificação: identifica, analisa e propõe medidas visando a 
redução e simplificação de obrigações impostas às microempresas, às empresas de 
pequeno porte e aos microempreendedores individuais;

Acesso a Mercados: identifica, analisa e propõe medidas para facilitar o acesso dos 
pequenos negócios às compras públicas, aos mercados interno e externo e à cadeia 
produtiva das empresas de médio e grande portes;

Tecnologia e Inovação: identifica, analisa e propõe medidas para acesso a novas 
tecnologias e inovações de processos, produtos e serviços dos pequenos negócios;

Investimento, Financiamento e Crédito: identifica, analisa e propõe medidas para 
facilitar o acesso das microempresas, às empresas de pequeno porte e aos 
microempreendedores individuais ao crédito bancário e a outras fontes de crédito;

Educação e Cultura Empreendedora: identifica, analisa e propõe medidas para 
ampliar as oportunidades de capacitação para os pequenos negócios, com a 
perspectiva de disseminação e compartilhamento de informações.



SEDET - Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho do Estado do 
Ceará; 

SEDUC - Secretaria da Educação do 
Estado do Ceará; 

SECITECE - Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior do Estado 
do Ceará; 

SEPLAG - Secretaria do Planejamento e 
Gestão do Estado do Ceará; 

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado 
do Ceará; 

SETUR - Secretaria do Turismo do Estado 
do Ceará; 

SECULT - Secretaria da Cultura do Estado 
do Ceará; 

SCIDADES - Secretaria das Cidades do 
Estado do Ceará; 

SDA - Secretaria do Desenvolvimento 
Agrário do Estado do Ceará; 

ADECE - Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Estado do Ceará; 

CODECE - Companhia de 
Desenvolvimento do Ceará; 

JUCEC - Junta Comercial do Estado do 
Ceará; 

SEBRAE/CE - Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas; 

CRC/CE - Conselho Regional de 
Contabilidade; 

CRA/CE - Conselho Regional de 
Administração; 

FEMICRO - Federação das Associações de 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte; 

FECEMPE - Federação Cearense das Micro 
e Pequenas Empresas; 

FIEC - Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará; 

FAEC - Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará; 

FCDL - Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Ceará; 

FECOMERCIO - Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado do 
Ceará; 

APRECE - Associação dos Municípios do 
Estado do Ceará; 

Frente Parlamentar de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Estado do Ceará; 

BB - Banco do Brasil S.A.; 

BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A; 

CEF - Caixa Econômica Federal; 

CCE - Comissão de Comércio 
Exterior/Correios.

Integrantes


