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LEI No 2.667, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

Cria o Fundo Municipal de Empreendimentos 

Individuais e Coletivos, Qualificação e 

Inserção Profissional - FMEIC, e dá outras 

providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

 

Art. 1o Fica criado o Fundo Municipal de Empreendimentos Individuais e Coletivos, 

Qualificação e Inserção Profissional, doravante denominado FMEIC. 

 

Parágrafo único. O Fundo Municipal de Empreendimentos Individuais e Coletivos, 

Qualificação e Inserção Profissional - FMEIC, ficará vinculado ao Poder Executivo 

Municipal, integrado à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Governo, e 

contará com Conselho Gestor. 

 

Art. 2o O Fundo Municipal de Empreendimentos Individuais e Coletivos, Qualificação e 

Inserção Profissional - FMEIC, tem por finalidade aplicar os recursos provenientes das 

receitas previstas nesta Lei no fomento ao associativismo, cooperativismo e 

empreendedorismo e, ainda, ações que objetivem: 

 

I - assegurar o direito ao trabalho; 

II - integração das estratégias gerais de desenvolvimento sustentável; 

III - investimentos sociais que visem à promoção de atividades econômicas 

autogestionárias e sua integração em redes de cooperação na produção; 

IV - comercialização e consumo de bens e serviços que promovam o desenvolvimento e 

geração de emprego e renda; 

V - investimentos na criação de novos negócios; 

VI - investimentos em qualificação profissional; 

VII - inserção profissional no mercado de trabalho; 
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VIII - fomento à produção Individuais e Coletivos, promovendo o desenvolvimento das 

produções e negócios locais, no município de Salinas. 

 

Art. 3o Constituirão recursos do Fundo Municipal de Empreendimentos Individuais e 

Coletivos, Qualificação e Inserção Profissional - FMEIC: 

 

I - as receitas provenientes da participação do próprio FMEIC; 

II - juros, dividendos e quaisquer outras receitas decorrentes de aplicação de recursos do 

fundo; 

III - subvenções, contribuições, transferências e participações do município em 

convênio, consórcios e contratos relacionados com o desenvolvimento do 

cooperativismo, associativismo e geração de emprego e renda; 

IV - doações públicas e privadas; 

V - rendas resultantes de depósitos e aplicações financeiras; 

VI - recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); 

VII - saldo positivo apurado em balanço do exercício anterior; 

VIII - pela dotação consignada anualmente no orçamento do Município, equivalente a, 

no mínimo, 0,5% (meio por cento) da receita de impostos próprios do Município, 

inclusive os provenientes da dívida ativa, das receitas oriundas de transferências 

constitucionais e de outras transferências de impostos; 

IX - rendas provenientes de relações comerciais; 

X - outras fontes, conforme regulamentação; 

XI - recursos auferidos por meio de Emendas parlamentares; e 

XII - captação de Recursos via Editais de Projetos Públicos e Privados,  nacionais e 

internacionais. 

 

Art. 4o Os recursos provenientes da arrecadação prevista no art. 3o serão destinados às 

seguintes finalidades, conforme disponibilidade orçamentária: 

 

I - Estimular e viabilizar a formalização de empresas, bem como desenvolvimento, 

ampliação de negócios; 

II - Capacitações e treinamentos com conteúdos inerentes ao empreendedorismo e 

gestão de empresas, e desenvolvimento das habilidades empreendedoras; 

III - Viabilizar a participação de pequenos negócios, formais e informais, individuais e 
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coletivos, em feiras e exposições, dentre outros eventos voltados para a promoção e 

comercialização de produtos e serviços oriundo de suas atividades; 

IV - Apoiar e estimular a criação e o desenvolvimento de organizações operadoras de 

microcrédito, bancos comunitários, cooperativas de crédito, fundos rotativos 

comunitários, dentre outras práticas de finanças solidárias; 

V - Implantar, desenvolver e apoiar iniciativas voltadas ao conteúdo da Educação 

Empreendedora no município, de forma a contribuir para que a cultura escolar incorpore 

características empreendedoras. Impactando aos alunos, aos professores, e a 

comunidade que permeia a rede municipal de ensino; 

VI - Implantar, desenvolver e apoiar iniciativas voltadas a conexão de alunos ao mundo 

do trabalho, como visitas técnicas, conteúdos inerentes ao empreendedorismo e ao intra-

empreendedorismo, e outras iniciativas que surgirem no cumprimento deste propósito. 

VII - Implantar, desenvolver e apoiar iniciativas que promovam pesquisas, estudos de 

mercado e tendências econômicas que beneficiem a cidade de Salinas e Região, que 

visem à melhoria da qualidade dos serviços e produtos desenvolvidos no município para 

prospecção e busca de geração de emprego e renda, tais como apoio a projetos de 

extensão de universidades voltados para o conteúdo, contratação de estudos de 

potencialidades, ou apoio a instituições parceiras em trabalhos direcionados a este 

objetivo; 

VIII - Suporte financeiro de apoio a operação da Sala do Empreendedor; 

IX - Patrocínio de ações voltadas ao turismo de negócios e ecossistema empreendedor, 

que promovam benefícios a cidade de Salinas e região; 

X - Aquisição de novas tecnologias de interesses do município, para fins de 

empreendedorismo e estímulo ao desenvolvimento da economia das empresas locais; 

XI - Celebração de parcerias firmadas por meio de convênios e outros instrumentos 

congêneres, que sejam de benefício ao empreendedorismo e estímulo ao 

desenvolvimento da economia das empresas locais; 

XII - Implantar, desenvolver e apoiar ações voltadas a ambientes de empreendedorismo 

e inovação; 

XIII - Implantar, desenvolver e apoiar a criação de incubadora para novas empresas e 

negócios no município, que exerça serviços de pré-incubação e incubação avançada; 

XIV - Subsídio a práticas de conexão voltadas para troca de experiências e 

conhecimento inerentes ao empreendedorismo.  Através de eventos técnicos On-Line, 
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Custeio de Profissionais de referência técnica ou de boas práticas em viagens/estada em 

Salinas, Missões técnicas de grupos (profissionais, arranjos produtivos, estudantes, 

professores) para outras localidades, cuja produção de conhecimento reflita em 

transformação empreendedora da comunidade Salinense. 

XV - Fortalecer e estimular o associativismo e o cooperativismo, por meio da Cultura 

da Cooperação, desenvolvendo habilidades individuais e coletivas dos seus membros, 

fortalecendo-as como empreendimentos da economia solidária. Atendendo ao § 2o do 

art. 174 da Constituição Federal, reconhecendo e fomentando as diferentes formas 

organizativas da economia;  

XVI - Aquisição de equipamentos e imóveis destinados ao fomento de novos negócios, 

cooperativismo, associativismo e geração de emprego e renda; 

XVII - Obras de construção de imóveis, edificações e estruturas destinadas à criação de 

novos negócios ligados cooperativismo, associativismo e que promovam geração de 

emprego e renda; 

XVIII - Recuperação, manutenção e ampliação da infraestrutura para a criação de 

novos negócios; ligados ao associativismo e cooperativismo, que promovam a geração 

de emprego e renda; 

XIX - Divulgação e promoção da produção ligadas ao empreendedorismo, 

cooperativismo, associativismo e geração de emprego e renda. 

 

Art. 5o O município poderá conceder linhas de crédito para financiamento total ou parcial de 

empreendimentos, cooperativas, associações, unidades produtivas e demais projetos de 

interesse social e para o desenvolvimento econômico do município. 

 

§ 1o A concessão de crédito prevista no caput deverá ser regulamentada e aprovada pelo 

Conselho Gestor. 

 

§ 2o As taxas de juros dos financiamentos não poderão ser superiores à taxa Selic, cabendo ao 

Conselho Gestor estabelecer condições específicas para cada linha de crédito lançada, 

respeitada a legislação pertinente. 

 

Art. 6o Além dos financiamentos por linha de crédito, são instrumentos de transferência de 

recursos: 
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I - editais de auxílio financeiro;  

II - termo de fomento ou colaboração;  

III - convênio ou instrumento congênere. 

 

Art. 7o Para os recursos financeiros disponibilizados conforme os arts. 5o e 6o desta lei, serão 

realizadas chamadas públicas para a seleção de projetos, conforme atividades de operação. 

 

Art. 8o Compete ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Empreendimentos Individuais e 

Coletivos, Qualificação e Inserção Profissional - FMEIC: 

 

I - aprovar seu regimento interno; 

II - aprovar anualmente o plano de aplicação de recursos do fundo com observância das 

diretrizes e prioridades estabelecidas pelo conselho; 

III - aprovar as contas anuais do fundo; 

IV - estabelecer normas, procedimentos e condições operacionais do fundo; 

V - fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo. 

VI - criar comissões ou grupos técnicos de trabalho que ficarão responsáveis pelo 

acompanhamento de estudos e modelagem de projetos; 

VII - propor procedimentos para contratação de entidades especializadas em análise e 

modelagem de projetos; 

VIII - expedir resoluções necessárias ao exercício de suas competências; 

IX - elaborar e aprovar normas internas necessárias ao seu funcionamento. 

 

Art. 9o Para consecução de seus objetivos, o Conselho Gestor poderá utilizar o Cadastro 

Único para Programas Sociais - CadÚnico na busca ativa de possíveis beneficiários e para a 

realização de diagnósticos do panorama socioeconômico municipal. 

 

Art. 10. O Conselho Gestor do FMEIC será composto por membros do Poder Executivo e 

representantes da sociedade civil (ou entidades de classe) a ser regulamentado por Decreto do 

Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 11. Para a cobertura das despesas decorrentes da presente Lei no exercício corrente, fica 

o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, nos termos do 
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inciso II do art. 41, c/c inciso III do § 1o do art. 43 da Lei 4320/64, sob a formatação contábil 

orçamentária disposta no Anexo Único desta lei. 

 

Art. 12. Para garantir a ação integrada multidisciplinar e intersetorial do programa, bem como 

garantir recursos e parcerias necessárias para a execução das ações, poderá a Administração 

Municipal, através do fundo municipal ora criado, celebrar termos de colaboração, 

cooperação, contratos de gestão com entidades privadas, bem como convênios e/ou outros 

ajustes com os demais órgãos da administração pública e de outras esferas de poder. 

 

Art. 13. Para os fins desta lei, fica autorizada a inclusão do Programa de Empreendimentos 

Individuais e Coletivos, Qualificação e Inserção Profissional, a serem formatados com ações e 

metas delineadas, com vistas a atender as demandas do município, e ainda, aprovados pelo 

conselho gestor. Tais programas devem constar nos Anexos que dispõe sobre o Plano 

Plurianual do Município de Salinas/MG, nas Metas que estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, e na Lei Orçamentária Anual. 

 

Art. 14. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei Complementar por Decreto. 

 

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Salinas-MG, 08 de dezembro de 2021. 

 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 

Prefeito Municipal 

http://www.salinas.mg.gov.br/
mailto:gabinete@salinas.mg.gov.br

