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ANEXO I 

 

1. Sugerimos baseado nas Leis de Inovação de outros Estados, que seja utilizado em todo o 

texto o termo genérico “ICTs do Maranhão” em vez de ICTs estaduais do Maranhão, pois 

assim contemplará todas as Universidades e Institutos tanto estaduais como federais. 

2. Art. 1º. Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo e nas políticas públicas, com vistas à capacitação 

tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica, ao desenvolvimento do sistema 

produtivo e ao aperfeiçoamento da gestão pública do Estado do Maranhão, em consonância 

com os arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A, da Constituição Federal, os arts. 234, 

235, 235-A, 235-B e 235-C da Constituição Estadual e com as disposições estabelecidas na 

Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, alterada pela Lei Federal nº 13.243, 11 

de janeiro de 2016 e pelo Decreto federal nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. 

 

3. Acrescentar os Incisos XVI, XVII, XVIII, ao artigo 1º com as seguintes redações: 

XVI – incentivar a geração, desenvolvimento, consolidação e manutenção de startups, spin-off 

no Estado; 

XVII - assegurar tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às startups, spin-off, 

microempresas e às empresas de pequeno porte em atividades de PD&I; 

XVIII – promover a bioeconomia no Estado por meio do desenvolvimento de pesquisa, 

inovação e empreendedorismo; 

XVII - simplificação de procedimentos para gestão, alterações orçamentárias e prestação de 

contas de projetos de ciência, tecnologia, inovação e adoção de controle de resultados. 

4. Acrescentar os Incisos XIX, XX, XXI ao artigo 2º com as seguintes redações: 

XIX - Startups: São empresas de caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos ou 

modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos, os quais, quando já existentes, 

caracterizam startups de natureza incremental, ou, quando relacionados à criação de algo 

totalmente novo, caracterizam startups de natureza disruptiva. 

XX - Spin-off: empresa nasce como fruto de uma cisão de outras empresas anteriores como 

uma boa estratégia para se alcançar novos mercados, melhorar as vendas e conquistar mais 

clientes. 
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XXI - INCTs: A organização de redes proporciona a consolidação dos grupos de pesquisa, o 

intercâmbio de conhecimentos e a ampla abrangência do programa, fomentando a pesquisa de 

norte a sul do país. Dentre as parcerias, destaca-se a capacidade de mobilização dos principais 

agentes de promoção do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, uma vez que, além 

do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do CNPq, participam a 

CAPES e as Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais, além de cooperações internacionais. 

 

5. No CAPÍTULO IV -DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS-  Art. 28. § 5º 

modificar o texto do Inciso I para: 

I -  apoio financeiro, econômico e fiscal direto a empresas, startups, spin-offs para as atividades 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica; 

Incluir o artigo 32 e seus parágrafos 1º e 2º com as seguintes redações: 

Art. 32. A administração pública estadual direta e indireta e as ICTs-PE públicas devem apoiar 

e promover a geração, desenvolvimento, consolidação, manutenção e atração de startups no 

Estado, inclusive com iniciativas voltadas à geração de negócios. 

§ 1º Para os fins do disposto no caput, deverá ser incentivado o empreendedorismo inovador 

nos diferentes níveis de ensino e a promoção de projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

extensão que envolvam startups. 

§ 2º Deverão ser estabelecidos instrumentos específicos de subvenção e financiamento para 

startups, preferencialmente por meio de modelos que incentivem o financiamento conjunto com 

ICTs e investidores locais e externos ao Estado. 

 

6. No CAPÍTULO VII - DO FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO – FECTI, Artigo 38, Inciso II substituir o texto por: 

II – financiar, prioritariamente, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação vinculados as 

ICTs do Maranhão, aos Institutos Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação – IECTIs, aos 

Institutos Nacionais e Ciência e Tecnologia - INCTs, este último somente quando a 

coordenação seja feita por pesquisadores das ICTs do Maranhão. 
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7.  O Capítulo VIII da Lei de Inovação passa a ter o seguinte texto: 

Capítulo VIII – GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS 

Art. 43. Fundamentado no Decreto Nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, a administração 

pública direta, autárquica e fundacional, incluídas as agências reguladoras, e as agências de 

fomento poderão estimular e apoiar a constituição de acordos de parceria e convênios para o 

desenvolvimento de projetos de cooperação que envolvam empresas, ICTs e entidades privadas 

sem fins lucrativos destinados às atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a 

geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de 

tecnologia. 

Art. 44. O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento 

jurídico celebrado por ICT com instituições públicas ou privadas para realização de atividades 

conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, 

serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado. 

§ 1º A celebração do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação deverá ser 

precedida da negociação entre os parceiros do plano de trabalho, do qual deverá constar 

obrigatoriamente: 

I - a descrição das atividades conjuntas a serem executadas,  

II - a estipulação das metas a serem atingidas e os prazos previstos para execução, além dos 

parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

III - a descrição dos meios a serem empregados pelos parceiros;  

IV - a previsão da concessão de bolsas 

Art. 45. O convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico 

celebrado entre os órgãos e as entidades da União, as agências de fomento e as ICT públicas e 

privadas para execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com 

transferência de recursos financeiros públicos. 

§ 1º Os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação poderão contemplar, entre outras 

finalidades: 

I - a execução de pesquisa científica básica, aplicada ou tecnológica; 
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II - o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos e aprimoramento dos já 

existentes; 

III- a fabricação de protótipos para avaliação, teste ou demonstração; e 

IV - a capacitação, a formação e o aperfeiçoamento de recursos humanos para atuação em 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive no âmbito de programas de pós-graduação. 

Art. 46. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de categoria de 

programação para outra poderão ocorrer com o objetivo de conferir eficácia e eficiência às 

atividades de ciência, tecnologia e inovação, em atendimento ao disposto no § 5º do art. 167 da 

Constituição. 

§ 1º No âmbito de cada projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o pesquisador 

responsável indicará a necessidade de alteração das categorias de programação, as dotações 

orçamentárias e a distribuição entre grupos de natureza de despesa em referência ao projeto de 

pesquisa aprovado originalmente. 

§ 2º Por ocasião da ocorrência de quaisquer das ações previstas no § 1º, a concedente poderá 

alterar a distribuição inicialmente acordada, promover modificações internas ao seu orçamento 

anual, desde que não modifique a dotação orçamentária prevista na lei orçamentária anual, ou 

solicitar as alterações orçamentárias necessárias. 

§ 3º Alterações na distribuição entre grupos de natureza de despesa que não ultrapassarem vinte 

por cento do valor total do projeto ficarão dispensadas de prévia anuência da concedente, 

hipótese em que deverão ser comunicadas pelo responsável pelo projeto, observadas as regras 

definidas pela concedente. 

§ 4º As alterações que superarem o percentual a que se refere o § 3º dependerão de anuência 

prévia e expressa da concedente. 

Art. 47. A prestação de contas observará as seguintes etapas: 

I - monitoramento e avaliação por meio de formulário de resultado; e 

II - prestação de contas final por meio da apresentação de relatório. 

§ 1º O disposto neste Capítulo aplica-se aos seguintes instrumentos: 

I - convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

II - termo de outorga para subvenção econômica; e 



GABINETE DA REITORIA 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ Nome do Prédio 

Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

(98) 3272 RAMAL 

III - termo de outorga de auxílio. 

Art. 48. O monitoramento e a avaliação dos projetos deverão observar os objetivos, o 

cronograma, o orçamento, as metas e os indicadores previstos no plano de trabalho. 

Art. 49. Encerrada a vigência do instrumento, o responsável pelo projeto encaminhará à 

concedente a prestação de contas final no prazo de até sessenta dias. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a pedido, desde que o requerimento seja feito anteriormente ao 

vencimento do prazo inicial. 

Art. 50. A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e 

compreenderá: 

I - relatório de execução do objeto, que deverá conter: 

a) a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

b) a demonstração e o comparativo específico das metas com os resultados alcançados; e 

c) o comparativo das metas cumpridas e das metas previstas devidamente justificadas em caso 

de discrepância, referentes ao período a que se refere a prestação de contas; 

II - declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do projeto, 

acompanhada de comprovante da devolução dos recursos não utilizados, se for o caso; 

III - relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver; 

IV - avaliação de resultados; e 

V - demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de 

recursos efetuados, quando houver. 

Art. 51. A documentação gerada até a aprovação da prestação de contas final deverá ser 

organizada e arquivada pelo responsável pela pesquisa, separada por projeto, pelo prazo de 

cinco anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final. 

Parágrafo único. Fica facultada à concedente a solicitação do envio de cópia da documentação 

original ou digitalizada. 

Art. 52. O parecer conclusivo da concedente sobre a prestação de contas final deverá concluir, 

alternativamente, pela: 
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I - aprovação da prestação de contas, quando constatado o atingimento dos resultados e das 

metas pactuadas, ou, quando devidamente justificado, o não atingimento de metas em razão do 

risco tecnológico; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando, apesar de cumpridos o objeto e as 

metas, for constatada impropriedade ou falta de natureza formal que não resulte em dano ao 

erário; ou 

III - rejeição da prestação de contas, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas 

cabíveis. 

7. O CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS-  passa a ser o CAPÍTULO IX e o seu 

artigo 43 terá a numeração alterada para Artigo 53, sendo necessário modificar a 

numeração dos outros artigos subsequentes. 

 


