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CAPÍTULO 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1°. O SERVIÇO DE .AP010 ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO 
PIAUÍ — SEBRAE/PI, com sede e foro na cidade de Teresina-Piauí, é um Serviço Social 

Autônomo, desvinculado da Administração Pública pela Lei n° 8.029, de 12 de abril 
1990, regulamentadas pelo Decreto n° 99.570, de 09 de outubro de 1990, instituído sob a 
forma de entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, regulado por seu 
Estatuto Social e regulamentado pelo presente Regimento Interno. 

Artigo 2°. O Regimento Interno tem por finalidade disciplinar o funcionamento e o 

serviço interno do SEBRAE/PI. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA 
EXECUTIVA 

Artigo 3°. A gestão administrativa e técnica do SEBRAE/PI será exercida pela Diretoria 
Executiva, órgão colegiado de natureza executiva, doravante designada por sua sigla 
DIREX. 

§ 1°. A DIREX, nos termos do art. 18 do Estatuto, é composta por 03 (três) membros, 
sendo 01 (um) Diretor Superintendente, 01 (um) Diretor Técnico e 01 (um) Diretor 
Administrativo-Financeiro. 

5 2'. Nos casos de afastamento temporário, os membros da Diretoria Executiva 
substituir-se-ão entre si, mediante Portaria emitida pelo Diretor Superintendente, que 
informará o período, o substituto e o substituído, devendo o Presidente do CDE ser 
informado quando se tratar de substituição do Diretor Superintendente. 
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Artigo 4°. A DIREX reunir-se-á ordinariamente duas vezes por mês e, em caráter 

extraordinário, sempre que convocada pelo Diretor Superintendente. 

§ 1°. As decisões serão tomadas por maioria simples. 

§ 2°. Excepcionalmente, as reuniões poderão se reali7ar com a presença de apenas dois 

membros da Diretoria Executiva, sendo um deles o Diretor-Superintendente, ou quem o 

estiver substituindo temporariamente, hipótese em que as decisões serão tomadas por 

unanimidade. 

5 3°. As decisões da DIREX serão registradas em ata assinada pelo Diretor 

Superintendente e pelos demais Diretores, podendo esta ser lavrada sob a forma de 
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a 

transcrição das decisões tomadas, desde que os documentos, os votos, propostas e 

protestos escritos sejam igualmente arquivados. 

§4°. As decisões da Diretoria Executiva produzirão seus efeitos com a emissão de 
Resoluções específicas baixadas pelo Diretor Superintendente, salvo nas hipóteses em 
que seja necessária a aprovação da matéria pelo Conselho Deliberativo Estadual. 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

SEÇÃO I 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Artigo 5°. Compete à DIREX, sem prejuízo de outras atribuições constantes do 
Estatuto Social do SEBRAE/PI: 
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I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o Plano Plurianual, as regras 
estabelecidas nas Diretrizes para Elaboração do Plano Plurianual e do Orçamento Anual 
do Sistema SEBRAE, bem como as politicas, diretrizes e prioridades aprovadas 
regionalmente pelo CDE, assim como as resoluções do CDN e da Diretoria Executiva 

do SEBRAE, estas últimas no que sejam aplicáveis ao SEBRAE/PI; 

II - promover a articulação interinstitucional e definir padrões para as ações de 

atendimento aos pequenos negócios; 

III - elaborar a proposta de Regimento Interno do SEBRAE/PI e submete-la à 

aprovação do CDE; 

nT - expedir e cumprir as respectivas normas internas de funcionamento e operação, 

consoante o disposto no Estatuto e do que dispuser o presente Regimento Interno; 

V — elaborar e submeter à aprovação do CDE proposta de plano pluriantial e de 

orçamento anual, e respectivas alterações; 

VI — elaborar e submeter à aprovação do CDE os relatórios de acompanhamento e 

avaliação semestrais, relativamente aos instrumentos de ação administrativa previstos no 

inciso I deste artigo; 

VII - executar o Orçamento do SEBRAE/PI. 

VIII - aprovar os planos de trabalho e orçamentos das áreas de supervisão de cada uma 

das diretorias; 
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IX - buscar a captação de recursos de fontes não previstas expressamente no Estatuto 

Social, a fim de ampliar as ações do SEBRAE/PI; 

X - submeter à aprovação do CDE a realinção de viagens ao exterior de serviço, estudo 

ou representação, de diretores ou convidados; 

XI - elaborar proposta do Sistema de Gestão de Pessoas, compreendendo o Quadro de 

Pessoal, o Plano de Cargos e SaUrios, os critérios de avali2ção e desempenho e os 

benefícios do SEBRAE/PI, submetendo a matéria ao CDE; 

XIII - manifestar-se, quando solicitada, sobre questões da competência do CDE; 

XIII - comunicar ao CDE a ocorrência de irregularidades no SEBRAE/PI; 

XIV - executar atribuições conexas e correlatas que lhe forem confiadas pelo CDE. 

SEÇÃO II 

DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 

Artigo C. Compete ao Diretor Superintendente: 

I - cumprir e fa7er cumprir o Estatuto Social do SEBRAE/PI e o presente Regimento 

Interno, as resoluções, políticas, diretri7es e prioridades emanadas do CDN e do CDE, 

as decisões de seus Presidentes, além das resoluções e decisões da Diretoria Executiva 

do SEBRAE e do próprio SEBRAE/PI e demais atos normativos do Sistema SEBRAE; 
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II - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

III - baixar os atos e resoluções aprovados pela Diretoria Executiva; 

CARTÓRIO G' Rnr 
REGiSTRO 
FO-MGRA!,,"'A 

IV - coordenar as ações operacionais desenvolvidas nas áreas de atuação setorial dos 

demais Diretores; 

V - decidir sobre a demissão e derruis atos de movimentação de pessoal, bem como 

processar a admissão, neste caso observados art. 13, inciso XVI, e o art. 21, inciso IX, do 

Estatuto Social do SEBRAFIPI, 

VI - prover as funções de confiança previstas na estrutura operacional do SEBRAE/PI, 

observado o disposto nos incisos IX e X do art. 21 do Estatuto Social do SEBRAR/PI; 

VII - supervisionar e coordenar, em conjunto com os demais Diretores, a elaboração das 

propostas que devam ser submetidas ao CDE, em especial as previstas nos incisos VIII, 

X, XI, XVI, XVII e XXI do art. 13 do Estatuto Social do SEBRAE/PI; 

VIII - representar o SEBR.AE/PI, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, 

ressalvados os casos em que o Estatuto exija a assinatura de outro Diretor; 

IX - assinar, em conjunto com outro Diretor, convênios, contratos, ajustes, cheques, 

títulos de crédito e quaisquer instrumentos que importem na realização de despesa, na 

captação de receita, na prestação de garantia ou na compra, alienação ou oneração de 

bens e direitos. 

X - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as ações das unidades 

funcionais sob sua supervisão; 
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Parágrafo único - Excepcionalmente, com base em decisão colegiada da Diretoria 
Executiva, o Diretor-Superintendente poderá delegar suas atribuições a outros Diretores 
ou a ocupantes de funções de confiança, sem prejuízo de sua responsabilidade. 

SEÇÃO III 

DOS DIRETORES 

Artigo 70. Compete aos Diretores: 

1 - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social do SEBRAE/PI e o presente Regimento 
Interno, as políticas, diretri7es e prioridades emanadas do CDN e do CDE, as decisões 
de seus Presidentes, além das resoluções e decisões do CDN, do CDE, da Diretoria 
Executiva do SEBRAF, e do próprio SEBRAE/131, nos termos do art. 17 deste Estatuto; 

II - participar das reuniões da Diretoria Executiva, podendo solicitar ao Diretor 
Superintendente que as convoque; 

III - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as ações das unidades 
funcionais sob sua supervisão; 

nT - indicar ao Diretor Superintendente as pessoas que exercerão as funções de 
confiança das unidades funcionais sob sua supervisão; 
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V - submeter à apreciação da Diretoria Executiva o seu plano anual de trabalho e 
correspondente orçamento, bem corno suas eventuais alterações; 

VI - apresentar à Diretoria Executiva o relatório de acompanhamento semestral das 
unidades funcionais sob sua supervisão; 

VII - acompanhar a execução físico-financeira do Orçamento Anual do SEBRAE/PI; 

VIII - assinar, em conjunto com o Diretor Superintendente, convênios, contratos, ajustes, 
cheques, títulos de crédito e demais instrumentos que importem na realização de despesa, 
na captação de receitas, na prestação de garantias ou na compra, alienação ou oneração de 

bens e direitos; 

IX - substituir o Diretor Superintendente, nos casos de afastamento ou impedimento 

temporário, observado o disposto no art. 18, 5 2°, do Estatuto Social do SEBRAE/PI. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, com base em decisão colegiada da Diretoria 

Executiva, o Diretor poderá delegar suas atribuições a ocupantes de funções de 
confiança, sem prejuízo de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Artigo 8°. A estruturação organizacional do SEBRAE/PI é composta por Unidades 
Regionais, Unidades Estaduais, Unidade de Produtos e Soluções, Unidade de Políticas 

Públicas e Desenvolvimento Territorial, Unidades de Gestão Interna, Assessorias e 

Secretarias, cujos objetivos gerais são os que seguem: 
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Unidades descentralizadas e representantes do SEBRAE/PI no Estado, que têm corno 

objetivo identificar as demandas dos beneficiários e clientes da sua região de abrangência 

que estejam inseridas nas prioridades do SEBRAE/PI e atendê-las em alinhamento com 

as diretrizes da instituição, propondo e implementando programas, projetos e atividades 

de atendimento. As Unidades Regionais estão localizadas em Teresina, Parnaíba, Piripiri, 

Picos, Floniano, São Raimundo Nonato e Bom Jesus. 

II - UNIDADES ESTADUAIS, subdivididas da seguinte forma: 

a) Unidade Estadual de Atendimento Individual e Mercado: fortalecer e desenvolver 
as estratégias de atendimento e acesso a mercados, voltadas para os pequenos 
negócios, desenvolvendo técnicas e metodologias, buscando novas oportunidades de 

negócios e disseminando a cultura empreendedora, de forma integrada e estratégica; 

b) Unidade Estadual da Indústria: tem corno objeto a criação de ações, serviços, 
incentivos e todos os meios e produtos voltados diretamente para apoiar os pequenos 
negócios do segmento Indústria, de forma integrada e estratégica; 

c) Unidade Estadual do Agronegócio: tem como objeto a criação de ações, serviços, 
incentivos e todos os meios e produtos voltados diretamente para apoiar os pequenos 
negócios do segmento Agronegócio, de forma integrada e estratégica; 

d) Unidade Estadual de Comércio e Serviços: tem como objeto a criação de ações, 
serviços, incentivos e todos os meios e produtos voltados diretamente para apoiar os 
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pequenos negócios dos segmentos Comércio e Serviços, de forma integrada e 

estratégica. 

III - UNIDADE DE PRODUTOS E SOLUÇÕES: 

É a Unidade que tem como objetivo identificar, formular, adequar, desenvolver e/ou 

disponibili7ar produtos e soluções com respectivas metodologias e estratégias 

educacionais e tecnológicas, para atender as necessidades identificadas pelas demais 

Unidades. 

IV - UNIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 

TERRITORLAT,: 

É a Unidade que tem como objetivo contribuir na articulação, formulação e mobilização 

para que o SEBRAE/PI se posicione institucionãmente no segmento de políticas 

públicas estruturantes para os pequenos negócios, visando o desenvolvimento local e 

melhoria do ambiente empresarial. 

V - UNIDADES DE GESTÃO INTERNA, subdivididas da seguinte forma: 

a) Unidade de Auditoria Interna: prover assessoramento para efetiva e transparente 

gestão dos recursos do SEBRAFIPI, tendo como referencial os normativos de 

controles interno e externo, assessorando a instituição no aperfeiçoamento de 

processos e procedimentos internos e sua adequação às normas, além de coordenar 

o trabalho de atendimento de auditorias externas. 

b) Ouvidoria: acolher as manifestações dos cidadãos não solucionadas por outros 

canais de atendimento, assegurando a transparência da instituição, na aplicação de 

seus recursos e no cumprimento de sua missão. Atua na busca de soluções, identifica 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
Av. Campos Sales, 1046/C - CEP 64000-300 Teresina-PI 

Fone: 86 3216. 1300 - www.pi.sebrae.com.br 



~IN 

SEBRAE 
1111~ 

CARTÓMO R' 
REGiSTRO 
FOTOGRWA 

tendências ara recomendar e orientar a instituição e fomentar a melhoria contínua do 

atendimento e da gestão. 

c) Unidade de Assessoria Jurídica: tem o papel de assistir à Diretoria Executiva e às 

Unidades em matéria jurídico-legal. 

d) Unidade de Marketing e Comunicação: fortalecer a imagem institucional e o nível 

de relacionamento e comunicação com as micro e pequenas empresas, entidades 
associadas, governamentais e privadas, parceiros e profissionais internos e externos, 
promovendo os produtos e serviços do SEBRAE/PI; 

e) Unidade de Gestão Estratégica: articular, promover e catalisar a atuação do 
SEBRAE/PI, em consonância com o clirecionamento estratégico e com foco em 
resultados, para assegurar o cumprimento da missão e do Plano Plurianual da 
instituição; 

f) Unidade de Gestão de Pessoas: assegurar a captação, manutenção e 
desenvolvimento de talentos profissionais de acordo com o perfil e competências 
que forem exigidas no Sistema de Gestão de Pessoas — SGP, necessários ao 
cumprimento da missão do SEBRAE/PI. 

g) Unidade de Gestão Financeira: objetiva gerir as finanças da instituição, buscando a 
otimização dos seus rendimentos, assim como a aplicação adequada dos 
investimentos e custeios do SEBRAE/PI, visando dar suporte à Direx e is demais 
Unidades, apoiando na tomada de decisão; 

h) Unidade de Gestão Administrativa: prover a instituição de recursos 
administrativos, tais como transportes, logística, segurança, compras, infraestrutura e 
gestão patrimonial, gerindo e controlando-os para o funcionamento eficaz da 
instituição, 
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i) Unidade de Gestão Orçamentária e Contábil: formular e gerir o processo 
orçamentário e contábil, para garantir a consistência das informações legais e 
gerenciais do SEBRAE/PI; 

j) Unidade de Tecnologia da Informação e Processos: prover o SEBRAE/PI de 
soluções de Tecnologia da Informação e Gestão de Processos através da 
especificação, desenvolvimento, suporte e governança, visando a agilidade, 
segurança, inovação e transparência para a organização. 

VI - ASSESSORIAS TÉCNICAS: 

Visam dar suporte técnico a cada uma das Diretorias e à Superintendência, com 
informações, monitoramento das ações e proposições de melhoria nas atividades do 
SEBRAE/PI. 

VII- SECRETARIAS: 

Têm o objetivo de facilitar e organizar operacionalmente o trabalho da Diretoria 
Executiva, através de atividades de apoio, e de acordo com as normas, rotinas e 
procedimentos do SEBRAE/PI. 

Parágrafo Único — A estrutura organizacional acima mencionada fica dividida da 
seguinte forma: 

a) DA SUPERIN 1 ENDÊNCIA: 

- Unidades Regionais (se relacionam com todas as Diretorias, de acordo com as 
atividades desenvolvidas: se institucionais, se relacionam diretamente com a 
Superintendência, se finalisticas se relacionam com a Diretoria Técnica e se forem 
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de cunho operacional interno, relacionam-se com a Diretoria Administrativo-
Financeira); 
Unidade de Assessoria Jurídica; 
Unidade de Politicas Públicas e Desenvolvimento Territorial; 
Unidade de Marketing e Comunicação; 
Unidade de Gestão Estratégica; 
Unidade de Auditoria Interna: (reporta-se administrativamente ao 
Superintendente e funcionalmente ao presidente do Conselho Deliberativo 
Estadual, a subordinação funcional implica assegurar à Auditoria Interna que a 
atividade estará livre de interferências de qualquer ordem que possam limitar o seu 
escopo. A subordinação administrativa implica assegurar que a Auditoria Interna 
terá disponíveis os recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros 
necessários ao desempenho de sua função. 
Ouvidoria; 
Assessoria Técnica da Superintendência; 
Secretaria da Superintendência. 

b) DA DIRETORIA TÉCNICA 

- Unidades Regionais (se relacionam com todas as Diretorias, de acordo com as 
atividades desenvolvidas: se institucionais, se relacionam diretamente com a 
Superintendência, se finalísticas se relacionam com a Diretoria Técnica e se forem 
de cunho operacional interno, relacionam-se com a Diretoria Administrativo-
Financeira); 
Unidade Estadual de Atendimento Individual e Mercado; 
Unidade Estadual da Indústria; 
Unidade Estadual do Agronegócio; 
Unidade Estaduil de Comércio e Serviços; 
Unidade de Produtos e Soluções; 
Assessoria Técnica da Diretoria Técnica; 
Secretaria da Diretoria Técnica. 

c) DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA 

- Unidade de Gestão de Pessoas; 
- Unidade de Gestão Financeira; 
- Unidade de Gestão Administrativa; 
- Unidade de Gestão Orçamentária e Contábil; 
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- Unidade de Tecnologia da Informação e Processos; 
- AssessorLa Técnica da DAF; 

Secretaria DAF. 
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Artigo 90. As atividades e os projetos serão desenvolvidos por equipes 

multiprofissionais, compostas pelos colaboradores do SEBRAE/PI, podendo ser 

complementadas por membros do Sistema SEBRAF„ 

Parágrafo Único. As equipes, coordenadas por técnicos designados pelo Diretor 
Superintendente, serão formadas por indicação dos diretores supervisores, pelo tempo 
necessário à execução dos trabalhos específicos para os quais foram designados. 

Artigo 10. A coordenação e supervisão da implantação das atividades e dos projetos 
serão desenvolvidas nos seguintes campos: 

I - Gestão Estratégica; 

II - Gestão Técnica; e 

III - Gestão Administrativa e Financeira. 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 

DA SUPERINTENDÊNCIA 

Artigo 11. A responsabilidade geral do Diretor Superintendente compreende a gestão 
estratégica dos negócios do SEBRAE/PI e o relacionamento institucional do 
SEBRAE/PI, bem como, de forma específica e não exaustiva o seguinte: 
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XI - coordenar as ações de comunicação social e de divulgação institucional do 
SEBRAFIPI; 

XII - identificar e apoiar a implementação de ações na área de cooperação internacional. 

SEÇÃO II 

DA DIRETORIA TÉCNICA 

Artigo 12. A responsabilidade geral do Diretor Técnico compreende a Gestão Técnica 

dos negócios do SEBRAE/PI a orientação, implementação e acompanhamento das 
ações baseadas nas politicas e diretrizes expressas no Direcionamento Estratégico da 
Entidade, mediante o desenvolvimento de metodologias, tecnologias e instrumentos de 
apoio, assim como a promoção da interdependência das ações do SEBRAE/PI, bem 
como, de forma especifica e. não exaustiva o seguinte 

I - estabelecer instrumentos e mecanismos de coordenação e avaliação do desempenho e 
dos resultados das ações executadas pelo SEBRAE/PI; 

II - organizar e disseminar informações sobre tais ações; 

III - identificar, selecionar e desenvolver novas metodologias e tecnologias que visem à 

ampliação e o aprimoramento do apoio aos empreendimentos de pequeno porte; 

IV - identificar e apoiar a implementação de ações na área de cooperação com 
instituições parceiras. 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
Av. Campos Sales, 1046/C - CEP 64000-300 Teresina-PI 
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I - prover ampla leitura dos cenários de atuação do SEBRAE/PI; 

II - equacionar propostas de atuação de médio e longo prazos; 
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LII - propor alteração nas legislações estaduais e municipais, visando facilitar e 
simplificar as obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias que beneficie as 
micro e- pequenas empresas do Piauí; 

IV - coordenar a elaboração do Direcionamento Estratégico, das Diretri7es 
Orçamentárias, dos Orçamentos e Planos de Trabalho Anuais do SEBRAE/PI, bem 
como outros documentos que subsidiem a definição da ação do SEBRAE/PI, para 
serem submetidas à aprovação do Conselho Deliberativo Estadual; 

V - coordenar a elaboração dos relatórios de acompanhamento e avaliação semestrais 
do Direcionamento Estratégico, das Diretrins Orçamentárias, dos Orçamentos e dos 
Planos de Trabalho Anuais do SEBRAE/PI, visando submete-los à aprovação do 
Conselho Deliberativo Estadual; 

VI - promover a realinção e a difusão de estudos, documentos, pesquisas e estatísticas 
de interesse das micro empresas e empresas de pequeno porte, inclusive quanto aos 
impactos e influências das medidas econômicas ou mudanças no ambiente de negócios; 

VII- promover a articulação de redes de parcerias, com instituições públicas e privadas, 
visando o fortalecimento das ações voltadas aos pequenos negócios; 

VIII - estabelecer as estratégias de atuação nos vários níveis organizacionais; 

IX - promover a execução das atividades relacionadas com a auditoria interna do 
SEBRAE/PI; 

X - identificar fontes alternativas de recursos, para o cumprimento da missão do 
SEBRAF,/PI; 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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SEÇÃO III 

DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Artigo 13. A responsabilidade geral do Diretor de Administração e Finanças 

compreende a Gestão Administrativa e Financeira da organização, o planejamento, a 

coordenação, a execução e o controle das atividades administrativas do SEBRAE/PI, 

bem como, de forma especifica e não exaustiva o seguinte: 

- gerir os recursos materiais, financeiros e humanos de que o SEBRAE/PI 
necessita; 

II - elaborar e propor normas internas de funcionamento administrativo do 
SEBRAE/PI; 

III - executar o controle da gestão administrativa, orçamentária e financeira, 
submetendo os resultados obtidos ao Conselho Deliberativo Estadual; 

- proceder ao acompanhamento e à análise das prestações de contas das ações 
executadas pelo SEBRAE/PI e entidades parceiras; 

- implantar e operacionalizar sistema de informações gerenciais para subsidiar o 
planejamento e a tomada de decisões; 

VI - orientar as unidades operacionais quanto aos métodos e processos de 
moderninção necessários ao aprimoramento de suas atividades; 

VII - acompanhar e analisar os assuntos relativos à legislação, jurisprudência e à 
doutrina, em áreas de interesse interno do SEBRAE/PI; 

VIII - identificar, selecionar e desenvolver novas metodologias e tecnologias que visem à 
ampliação e o aprimoramento do apoio aos empreendimentos de pequeno porte; 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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IX identificar e apoiar a implementação de ações na área de cooperação com 
instituições parceiras. 

SEÇÃO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS 

Artigo 14. São atribuições comuns aos diretores e empregados do SEBRAE/PI 

ocupantes de funções de confiança, respeitadas as disposições contidas no Estatuto 

Social e demais atos administrativos específicos: 

I - formar sua equipe de trabalho e promover a sua integração e contínuo 
desenvolvimento; 

II - promover a formulação e implementação de soluções integradas mediante a 
cooperação das diferentes áreas; 

III - elaborar o orçamento e o Programa de Trabalho Operacional da sua área 
específica; 

rv - colaborar na elaboração do Planejamento Anual e Plurianual do SEBRAFIPI, 
bem como na elaboração do Relatório de Gestão; 

- coordenar, orientar, acompanhar, avaliar e controlar os trabalhos da equipe e de 
seus componentes; 

VI - promover o apoio a instituições parceiras na execução das ações sob a sua 
responsabilidade; 

VII - avaliar a implementação das ações e emitir relatórios de acompanhamento técnico 
e orçamentário. 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 15. Os atos de natureza normativa e executiva do SEBRAF/PI, a serem 

detalhados em instrumento próprio, são: 

1- Direcionamento Estratégico; 
II - Plano Plurianual; 
III - Diretrizes Orçamentárias; 
TV - Orçamento Anual do SEBRAF./PI; 
V - Resolução; 
VI- Portaria; 
VII - Instrução Normativa; 
VIII - Manual de Orientação. 

Artigo 16. - São definidos os seguintes instrumentos formais de comunicação 

administrativa, que terão o seu conceito, objeto, sujeito emissor e forma, estabelecidas 

em norma especifica: 

I - Carta; 
II - Circular; 
III - Ordem de Serviço; 
IV - Comunicação Interna; 
V - Correio Eletrônico. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17. - Os casos omissos e as dúvidas, surgidas na aplicação do presente Regimento 
Interno serão analisados pela Diretoria Executiva do SEBRAE/PI, consoante o Estatuto 

Social do SEBRAE/PI e, se for o caso, submetidos ao Conselho Deliberativo Estadual. 
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Artigo 18. - No seu âmbito de aplicação, este Regimento Interno complementa 
constitui fonte de interpretação autêntica do Estatuto Social do SEBRAE/PI. 

C 

Artigo 19. — Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Deliberativo Estadual. 

Ca".5rio 
Tnernistx.les 
Sarnr.a., 

DE NerrAs 

Teresina, 26 de junho de 2018 

EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA 

Presidente 'do Conselho Deliberativo Estadual 
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OLIVEIRA QUE ASSINA PELA EMPRESA SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E 
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Cartório 
Themistocles 
Sampaio 

Anatália Gonçalves de Sampaio Pereira 
Tabeliã Titular 

Fernanda Maria R. G. de Sampaio 
Tabeliã Substituta 

ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA, Tabeliã Pública do 3° Ofício 
de Notas, Oficial de Registro de Títulos, Documentos e outros papéis e de 
Protesto de Letras e outros Títulos, desta comarca de Teresina, Capital do Estado 
do Piauí, por nomeação legal, etc.... 

CERTIDÃO DE RTD/RCPJ 

Anatália Gonçalves de Sampaio Pereira, Tabeliã Titular do Cartório do 30 Ofício 
de Notas, Protesto, RTD e RCPJ a Capital, na qualidade de responsável 
provisória pelo acervo do Cartório do 6° Ofício de Notas, Protesto, RTD e RCPJ 
da Capital, -conforme decisão judicial da lavra do Exmo. Sr. Desembargador 
Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Piauí, 
exarada nos Autos do Processo SEI n° 18.0.000006857-4, no dia 06.04.2018 e 
Portaria n° 023/2018 publicada no Diário da Justiça no dia 09.04.2018, 
CERTIFICA, a requerimento por escrito de pessoa interessada, que REGISTREI 
no acervo do arquivo de RTD/RCPJ do Cartório do 6° Ofício de RTD/RCPJ, sob 
forma de microfilmagem, sob n° de ordem 6996, datado em 02 de Outubro de 
2018, a Resolução ODE N° 005/2018 para Aprovação da Atualização do 
Regimento Interno do SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS DO PIAU - SEBRE PI, CNPJ 06.665.129/0001-03, realizada em 26 
de Junho de 2018. O referido é verdade e aos próprios livros do extinto 6° Ofício 
de RTD/RCPJ desta Capital, me reporto e dou fé. Eu, Mármia Kamilla de Araújo 
Costa, escrevente, a digitai. Eu, Crk,c, --'1L - 5,  , Oficial 
do 3° Ofício de RTD/RCPJ, responsável pelo acervo do extinto 6° Ofício do 
RTD/RCPJ desta Capital, a subscrevo, dato e assino. Selo de fiscalização 
apostado neste ato: selos. Certidão válida exclusivamente com o selo de 
fiscalização e autenticidade. Certidão negativa/positiva por pessoa física ou 
jurídica(individual): R$ 16,39 - FERMOJUPI: R$ 3,28 - SELO: R$ 0,26 - TOTAL: 
R$ 19,93. SELO CERTIDÃO: AAM.55821 • 

/ 420 

Teresina, PI, 02 de Outubro de 
2018(0/
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,r 
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Anatália-Gonçalves de Sampaio Pereira 
Oficial do 3° Ofício de RTD/RCPJ desta Capital, responsável pelo acervo do 
extinto 6° Ofício de RTD/RCPJ. 
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RESOLUÇÃO CDE no 005/2018 
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"Aprova a atualização do Regimento Interno do SEBRAE/PI" 

O Presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Piauí - SEBRAE/PI, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 21, 
inciso I, combinado com pelo Artigo 13,§ 160, do Estatuto Social em vigor e, considerando que a 
matéria foi discutida, votada e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes à 162a 
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE/PI, realizada no dia 26 de junho 
de 2018, nos termos do Art.13, VIII do Estatuto Social: 

RESOLVE: 

/) Aprovar a atualização do Regimento Interno do SEBRAE/PI; 

II) Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas às disposições em 
contrário. 

I 

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

Teresina, 26 de junho de 2018 

EVAND, O ÇOSME SOARES DE OLIVEIRA 

Presidente dc Conselho Deliberativo Estadual 
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