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AUTORES: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES C DEPUTADO ADJUTO AFONSO

ALTERA a Lei Estadual n.2.826, de 29 de
setembro de 2003, que regulamenta a

Política Estadual de lncentivos Fiscais e

Extrafiscais do Estado do Amazonas, e
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art, 1e. A Lei Estadual n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, que regulamenta a Política
Estadual de lncentivos Fiscais e Extrafiscais do Estado do Amazonas, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

Art. 34-A, O Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao
Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas - FMPES, instituído pelo art. 1"5L,

5 2', da Constituição Estaduol, tem por objetivo contribuir paro o
desenvolvimento econômico e socíal do Estado do Amazonas, medionte as

seguintes ações:

I - execução de programos de f inanciamento oos setores produtivos,
especialmente aqueles destinados d estimular o
inovação e o desenvolvimento de "start-ups";

empreendedorismo, a

II - suhvenção oo investidor-anjo em emprescrs que tenham por finalidode a
identificoção de problemas e o busca de soluções inovadoras no gestão pública,
no percentuol de oté 10% (dez por cento) do valor investido, limitsdo o RS

30.000,00 (trinta mil reais);

lll - participação em crowdfunding de projetos de interesse do coletividode
apresentados por "stert-ups", assim reconhecidos na forma da lei, no valor
móximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vedada a participação em mois de um
projeto ds mesma empresd;

lV - convênios com entidodes públicas e privadas para destinar recursos a
incubadoras ou oceleradoros de "start-ups" no âmbito do Estado do Amazonas,
no limite de até RS 200.000,00 (duzentos mil reais), por incubadora, por
semestre;

V - aplicação de recursos nas areos da saúde,
bósica, econômica e social.

o e infraestrutura
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5 3p Os recursos do FMPES de que trata o inciso Vt do I 1-" serõo destinados
exclusivamente às oções estobelecidas no art. 34-A, inc. I, tt, ttt e lv desta Lei,
respeitada a proporcionalidade disposta no inciso I do S 2e.

(.,.)

ç 7e Nas hipóteses do art. 34-A, incisos ll e lll, os recursos aprovados serão
tronsferidos diretamente à empresa beneficiória ou ò entidade que organiza o

crowdf u n d i n g, res pe ctiv o m e nte.

(...)

Art. 35, (,,.)

I - trdtamento preferencial às iniciativos que pretendom estimulsr o
empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento de "start-ups", e às
atividodes produtivas de pequenos e miniprodutores rurois, microempresos e

empresos de pequeno porte, que façam uso intensivo de matérios-primas e mõo-
de-obra locais e às que produzom olimentos bósicos pora consumo da populaçdo;

(...)

Parógrafo único. As operoções de credito do FMPES de volor ate RS 5.000,00
(cinco mil reois) e cts operações destinados a incubadords ou aceleradoras de
empresds "stort-ups", independentemente do valor, terõo tratamento
preferencial, o que nõo implica dispensa do cumprímento dos formalidades
necessários pora concessdo de crédito.

Art.36. (...)

Parágrafo úníco. Sem prejuízo do coput, tombém são beneficiários dos
progrdmos de finoncíamentos com recursos do FMPES crs pessoos físicos ou
jurídicas que se enquodrem na cotegoria de "stort-ups", no forma do lei.

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

l- investidor-anjo: pessoa física ou jurídica que faz investimentos com seu próprio
capital em empresas nascentes com um alto potencial de crescimento, como as "start-
ups";

ll - crowdfunding: financiamento coletivo de projetos a partir de plataformas
colaborativas na internet;

lll - incubadora: organização pública ou privada que tery^O
ups" para garantir a viabilidade do negócio e sua sobreviv$nci

!
l

I

objetivo preparar "start-
a no mercado;

' ,!'
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lV - aceleradora: organização pública ou privada que tem por objetivo fortalecer
"start-ups" inovadoras e com maior potencial de crescimento,

Art.3e Na interpretação desta Lei será levada em conta a importância das "start-ups" e
seus projetos para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e
cultural, e, ainda, os seguintes princípios:

| - Priorização do empreendedorismo científico, tecnológico, biotecnológico ou social,
que tenha por objetivo a identificação de problemas e a busca de soluções inovadoras
na gestão pública; e

ll - Ampla divulgação e facilitação de acesso às informações sobre os incentivos,
pecuniários ou não, oferecidos com base nesta Lei e na Lei Estadual n.2.826, de 29 de
setembro de 2003.

Art. 4o caberá à Agência de Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM a

regulamentação do devido processo administrativo para acesso ao crédito nos termos
desta Lei.

Art. 5e Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGI

de abril de 201-9.

ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 8

PÉRIc

Depu adu PSL
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JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI N. /20L9

AUTORES: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES E DEPUTADO ADJUTO AFONSO

ALTERA a Lei Estadu al n. 2.826, de 29 de
setembro de 2003, que regulamenta a

Política Estadual de lncentivos Fiscais e

Extrafiscais do Estado do Amazonas, e

dá outras providências.

Uma política estadual de estímulo ao desenvolvimento de startups no Estado

do Amazonas não pode se limitar apenas a positivar conceitos relativos a esse tema e
afirmar que o Poder Público deve incentivá-lo, mas deve também empreender ações

concretas para desenvolver setores estratégicos e, com isso, promover efetivo avanço.

Sem dúvida, o ecossistema socioeconômico que envolve as empresas startups,

atualmente, é um forte hub de desenvolvimento e inovação, e é preciso implementar
políticas públicas para permitir que esses avanços trabalhem em prol da população.

Com base em dados de20t7, o Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas - FMPES arrecadou o valor de

mais de 80 milhões de reais. Em notícias mais recentesl, tem-se que a AFEAM destinou

125 milhões de reais a investimentos em Micro e Pequenas Empresas no interior do

Estado, o que demonstra um potencial econômico, oriundo do FMPES, que permite
pelo menos pequenos investimentos em empreendedorismo e inovação.

A presente Lei traz três novos tipos de fomentos financeiros a empresas do

Estado do Amazonas, nomeadamente conceituadas como "startups", na forma da

legislação em vigor. São estes (i) a subvenção ao investidor-anjo; (ii) a participação em

crowdfunding; (iii) e a realização de convênios para destinar recursos a incubadoras ou

aceleradoras de startups no Amazonas. Vejamos:

ll - subvençõo ao investidor-anjo em empresos que tenham por
finalidade a identificação de problemas e a busco de soluções
inovadoros no gestão público, no percentuol de até L0% (dez

1
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por cento) do volor investido, limitodo a RS 30.000,00 (trinto mil
reais);

lll - participoção em crowdfunding de projetos de interesse da
coletividade opresentados por "start-ups", assim reconhecidas
no formo da lei, no valor móximo de RS 5.000,00 (cinco mil
reais), vedada a participaçdo em mois de um projeto da mesmo
empreso;

lV - convênios com entidades públicos e privadas pora destinar
recursos o incubadoros ou ocelerodoras de "start-ups', no
âmbito do Estado do Amazonas, no limite de até RS 20O.OOO,0O
(duzentos mil reais), por incubodoro, por semestre;

Adiante, no art.2o do Projeto de Lei, pretende-se a elucidação de alguns
conceitos disruptivos que, para a Administração Pública, devem ter definição precisa.

Confira-se:

I - investidor-onjo: pessoa f ísica ou jurídica que faz
investimentos com seu próprio capitol em empresas nascentes
com um alto potencial de crescimento, como as "stort-ups";

ll - crowdfunding: finonciamento coletivo de projetos a partir
de plotoformos colsborotivos na internet;

lll - incubadora: organizaçõo pública ou privada que tem o
objetivo preparor "stãrt-ups" paro garontir a viabitidade do
negócio e sua sobrevivência no mercodo;

IV - aceleradora: organìzaçõo pública ou privada que tem por
objetivo f ortalecer "start-ups" inovodoras e com maior
potencial de crescimento.

Particularmente quanto aos investidores-anjo, muitos países optam por
conceder incentivos fiscais, uma vez que essa atividade permite o surgimento de

iniciativas empresariais inovadoras que agregam valor ao investidor e também à

economia, geração de emprego, inovação e desenvolvimento ao Estado. No presente

caso, é possível optar por uma forma de estímulo menos burocrática que a isenção de

tributos, mas tão efetiva quanto.

Ao subvencionar o investimento-anjo, com determinados limites, mas
garantindo-lhe um "desconto" no preço do investimento,
desenvolvimento de startups, Com a adição do 5 7o ao art. 34-

tado estimula o

rante-se tamb
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que os recursos sejam destinados diretamente ao beneficiário (startup), evitando a

malversação do dinheiro por investidor-anjo eventualmente mal-intencionado.

As demais formas de estímulo são também inovadoras e decorrem do
ecossistema de startups e empreendedorismo e inovação, já mencionado, e podem
garantir o devido fomento a essa temática empresarial em nosso Estado.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus , 8 de abril
de 2019
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