
LEI Nº 16.520, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento 

do Poder Executivo. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os órgãos integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo Estadual têm as 

seguintes denominações e competências: 

XXIII - Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação: desenvolver as políticas públicas de 

trabalho, emprego e qualificação profissional, como forma de garantir à população os direitos 

e as condições para exercer a cidadania com dignidade; coordenar os programas, projetos e 

ações voltadas à política de trabalho, emprego e renda; formular e executar atividades que 

visem inserir o cidadão no mercado de trabalho, impulsionando a geração de renda, através da 

qualificação profissional, tendo em vista o emprego, o cooperativismo, o associativismo, o 

empreendedorismo e o microcrédito; formular, coordenar e articular as políticas e diretrizes 

para o apoio, o fortalecimento e a expansão da microempresa, da empresa de pequeno porte 

e do artesanato; assessorar na formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes 

para o apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato e de fortalecimento, 

expansão e formalização de Micro e Pequenas Empresas; promover os arranjos produtivos 

locais relacionados às microempresas e empresas de pequeno porte e de promoção do 

desenvolvimento da produção; desenvolver programas e ações de qualificação e extensão 

empresarial voltada à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato; desenvolver 

programas de promoção da competitividade e inovação voltadas à microempresa e empresa 

de pequeno porte; articular e incentivar a participação da microempresa e empresa de 

pequeno porte nas exportações; fomentar o empreendedorismo com foco na criação de 

oportunidades de trabalho e geração de renda; e executar as atribuições do Estado relativas ao 

Registro do Comércio; 

Art. 2º Para executar as atividades públicas de sua competência, o Poder Executivo tem a 

seguinte estrutura descentralizada: 

XIV - Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualifi cação: 

a) Autarquia: 

1. Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE; 

b) Sociedade de Economia Mista: 

1. Agência de Fomento do Estado de Pernambuco – AGEFEPE; 


