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Gobinete Deputado Adjuto Afonso (PDT-AM)

PROJETO DE LEI ri| fu4 ' 2019.

Dispõe sobre programas específicos
tecnológica para as microempresas e
pequeno porte no Estado do Amazonas.

de inovação
empresas de

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. Le As agências de fomento, as lnstituições Científicas e Tecnológicas - lCïs, os
núcleos de inovação tecnológica e as instituições de apoio do Governo do Estado do
Amazonas manterão programas específicos para microempresas e empresas de pequeno
porte, observando-se o seguinte:

| - as condições de acesso ao apoio mencionado no caput serão diferenciadas,
favorecidas e simplificadas; e

ll - o montante disponível e suas condições de acesso deverão ser expressos nos
respectivos orçamentos e divulgados por meio de publicação em sítios eletrônicos oficiais
(sites) dos estabelecimentos, órgãos e instituições mencionados no caput.

Art. 2s Para o disposto desta lei consideram-se:

I - inovação tecnológica - A concepção de novo produto ou processo de fabricação
ef ou a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que
implique em:

o ) melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade; e

b ) maior competitividade no mercado.

ll - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que
tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;

lll - instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,
legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e fo
missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário
de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento d
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Gobinete Deputado Adjuto Afonso (\DT-AM)

a/ instituição Científica, Tecnológica e de lnovação pública estadual- ICT pública

estadual - integrante da administração pública direta ou indireta do Estado, incluídas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista;

b) instituição Científica, Tecnológica e de lnovação privada - ICT privada -constituída
sob a forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos;

lV - núcleo de inovação tecnológica - NIT: estrutura instituída por uma ou mais lCT,
com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade gerir sua política
institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na Lei Federal
ne IO.973, de 2004;

V - instituição de apoio: instituição criada sob o amparo da Lei Federal n. 8.958, de
20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e
extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e projetos de
estímulo à inovação de interesse das lCT, devendo ser registrada e credenciada na Secretaria
de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e lnovação -seplancti;

Vl - ambiente de inovação: espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo,
que constituem ambientes característicos da economia baseada no conhecimento e
articulam empresas, órgãos e entidades da administração pública, as lCTs, as agências de
fomento e a sociedade, que envolvem duas dimensões:

a) ecossistemas de inovação: espaços que agregam infraestrutura e arranjos
institucionais e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeíros, constituem
lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e
compreendem, entre outros, parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes,
distritos de inovação e polos tecnológicos;

b) mecanismos de geração de empreendimentos: mecanismos promotores de
empreendimentos inovadores e de apoio ao desenvolvimento de empresas nascentes de
base tecnológica, que envolvem negócios inovadcres, baseados em diferenciais tecnológicos
e buscam a solução de problemas ou desafios sociais e ambientais, oferecem suporte para
transformar ideias em empreendimentos de sucesso, e compreendem, entre outros,
incubadoras de empresas, aceleradoras de negócios, espaços abertos de trabalho
cooperativo e laboratórios abertos de prototipagem de produtos e processos;

Vll - incubadora: é uma empresa que presta suporte técnico sob a modali de
consultoria, seja para uma pessoa física como um pesquisador, por exemplo, seja p tcro
e pequenas empresas nascentes ou que estejam em operação na economia onal,
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mediante a análise de um projeto inovador para um produto que necessita ainda ser
desenvolvido em seus aspectos gerenciais, administrativos e mercadológicos.

Vlll - parque Tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e
tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação
empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de
desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais lCTs, com ou
sem vínculo entre si; e

lX - polo tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença
dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em
determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com lCTs, recursos humanos,
laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao intercâmbio entre os
entes envolvidos para consolidação, marketing e comercialização de novas tecnologias;

Art. 3e As instituições a que se refere esta lei deverão publicar, juntamente com as
respectivas prestações de contas, relatório técnico contendo as estratégias para a

maximização da participação do segmento, assim como dos recursos alocados às ações
referidas no artigo 1e desta lei e aqueles efetivamente utilizados, consignando,
obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado no período.

Art. 4s - Caberá às agências de fomento, às lCTs, aos núcleos de inovação tecnológica
e às instituições de apoio do Governo do Estado do Amazonas o apoio à criação, à

implantação e à consolidação de ambientes promotores da inovação, incluídos parques e
polos tecnológicos e incubadoras de empresas, como forma de incentivar o
desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as

empresas e as lCTs.

5 1e As agências de fomento terão por meta a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte
por cento) dos recursos destinados à inovação para o desenvolvimento de tal atividade nas
microempresas ou nas empresas de pequeno porte.

$ 2e As agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças
estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, lCTs e

entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e

desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a
transferência e a difusão de tecnologia.

S 3s As incubadoras de empresas, os parques e polos tecnológicos e os demais
ambientes promotores da inovação estabelecerão suas regras para fomento, concepção e
desenvolvimento de projetos em parceria e para seleção de empresas para ingresso nesses
ambientes
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Gabinete Deputado Adjuto Afonso (PDT-AM)

$ 4s Para os fins previstos no caput, as agências de fomento e as lCTs públicas
poderão:

| - ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes
promotores da inovação, diretamente às empresas e às lCTs interessadas ou por meio de
entidade com ou sem fins lucrativos que tenha por missão institucional a gestão de parques
e polos tecnológicos e de incubadora de empresas, mediante contrapartida obrigatória,
financeira ou não financeira, na forma de regulamento; e

ll - participar da criação e da governança das entidades gestoras de parques
tecnológicos ou de incubadoras de empresas, desde que adotem mecanismos que
assegurem a segregação das funções de financiamento e de execução.

Art.5s Os órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual atuantes
em pesquisa, desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão por meta efetivar suas
aplicações dos recursos destinados à inovação para o desenvolvimento de tal atividade, no
percentual mínimo fixado no I 1e artigo 4e desta lei, em programas e projetos de apoio às

microempresas ou às empresas de pequeno porte, publicando em seus portais na internet e

transmitindo à Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia
e lnovação - Seplancti, Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação, lnformática e
lnovação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - CCTEC e ao Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amazonas - SEBRAE-AM no primeiro trimestre de
cada ano, informação relativa aos valores alocados e a respectiva relação percentual em
relação ao total dos recursos destinados para esse fim.

Art. 6e - A comunicação a que se refere o artigo 5e pressupõe a inexistência de
divergências entre os valores alocados e o percentual em relação ao orçamento anual, sendo
a omtssao, q
ou dirigente

uando existir divergê responsabilidade solidária do órgão e de seu titular

Art. 7s Esta lei entra ta de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASS TI ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,
01 de agosto de 2019.
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Gabinete Deputado Adjuto Afonso (PDT-AM)

TUSTIFICATIVA

Sabe-se que o Estado do Amazonas tem um grande potencial no âmbito das
inovações tecnológicas a serem ainda aplicadas em diversas áreas do conhecimento na
região, a saber: projetos em saúde, sustentabilidade ambiental, alimentação, construção,
agroindustriais, dentre outros tantos, ainda muito incipientes enquanto aspirantes a uma
com petitividade em presarial minimamente eficiente.

Diante desse cenário ainda muito aquém do ideal, faz-se pertinente uma atuação
mais eficaz das Políticas Públicas devotadas ao tema da lnovação com o intuito de se criar
um ecossistema mais favorável ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de inovações
tecnológicas em microempresas e empresas de pequeno porte as quais registram altos
índices de mortalidade prematura em virtude de sua baixa competitividade - desafio
hercúleo que os pequenos empreendedores amazonenses com visão inovadora enfrentam
todos os anos e, não raro, sofrem derrotas comprovadas pelos frios índices
socioeconômicos.

Dados divulgados pelo Sebrae - AM afirmam que, no ano de 2018, o Amazonas
atingiu a pior taxa de mortalidade empresarial do Brasil: 33%, sendo a média brasileira de
23%. Aliado a isso, cabe atentar para o gravíssimo índice de 15,9%de desocupação da capital
amazonense, a qual amarga o primeiro lugar em desemprego no país, segundo o lnstituto
brasileiro de geografia e Estatística - IBGE.

Ademais, segundo se depreende do sítio eletrônico do Sebrae, as causas desses

índices vexatórios são principalmente atinentes aos reflexos da crise financeira, como a alta
da taxa de juros, inadimplência e burocracia excessiva, que afastaram os empreendedores
do mercado, o que torna ainda mais imperativo e urgente o apoio de políticas públicas
comprometidas com esse tema, uma vez que é do conhecimento de todos que o

empreendedorismo característico de empresas de pequeno porte possui uma grande
capacidade de gerar postos de trabalho.

A presente propositura, ao se inserir no mérito da competência concorrente,
porquanto visa assegurar a microempresas e empresas de pequeno porte a necessária
política de incentivos ao desenvolvimento de empreendimentos com atuação na área de
pesquisa, tecnologia e inovação, conforme o Art. 24, lX da CF/1988, ao tempo que se

harmoniza com o Decreto 9.283, de 2018, o qual atualizou a Lei L0.973/2004 - Lei de

lnovação Tecnológica, também chamada de Marco Legal de Ciência, Tecnologia e lnovação
com o propósito de facilitar a aplicação de normas para a execução de atividades na área de

pesquisa, desenvolvimento e inovação, simplificando o regime de prestação de contas, de

movimentação orçamentária, de recebimento de recursos de empresas para executar
projetos em universidades e de cessão de imóveis para criar os denominados ambientes
promotores de inovação.
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Gobinete Deputado Adjuto Afonso (4DT-AM)

Nessa ótica, o Projeto em epígrafe reforça os objetivos normativos do Decreto
9.283, de 2018, ao estimular as parcerias entre institutos públicos de pesquisa e empresas
privadas por meio do incentivo à criação de ambientes especializados e cooperativos de
inovação dentre outros, mediante a disponibilização prévia de dotação orçamentária
destinada a esses fins específicos.

Portanto, ante as razões aqui expostas, reivindico o apoio dos nobres pares para esse
projeto que tem o objetivo de incentivar a necessária inovação tecnológica das Microempresas e das
Empresas de Pequeno porte, no Estado do Amazonas.

PLENÁRIO DA

Manaus, le de agosto de 2019.

IA GISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

AFONSO

adual do Amazonas

do PDT/AM
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