
ro1eto e e1 n , que 1spoe so re a orgarnzaçao 
do Sistema de Inovação do Município de Bauru e sobre 
medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa 
científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, 
à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica em 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 358/18 
P. 58.037/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cârnar~ Mu iicipal de B>Juru 
Diretoria de \po10 Legislativo 

Z 2 OUT. 2018 

ENTRADA 
Hora __ (a===:J 

Bauru, 16 de outubro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 105/18, que dispõe sobre a 
organização do sistema de inovação de Bauru e sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa 
científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica em 
ambiente produtivo no município de Bauru, e dá outras providências. 

Atenciosas saudaçõ 

Excelentissirno Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.A.L. 
Pi leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia <,.;i, I YJJ_J..8_ 
em,Q. éL J 1 o I3..a. 

ANEXOS: Decretos Estaduais nº 54.196109 e 60.286114, LC nº 123106, Lei Municipal n 5.775109, Leis Federais nº 
9.279196, 10.973104, LC Estadual nº 1.049108 e os arts. 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 21 -a. 
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P. 58.037/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 105/18 
Dispõe sobre a organização do Sistema 
de Inovação do Município de Bauru e 
sobre medidas de incentivo à inovação 
tecnológica, à pesquisa cientifica e 
tecnológica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à engenharia não-rotineira 
e à extensão tecnológica em ambiente 
produtivo no município de Bauru, e dá 
outras providências. 

~I 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º 

Art. 2º 

CAPÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação tecnológica e à pesquisa científica e tecnológica, proporcionando 
o desenvolvimento social, econômico e sustentável, e ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira, à 
informação tecnológica e à extensão tecnológica em ambiente produtivo ou social. visando alcançar a capacitação e o 
desenvolvimento tecnológico da indústria e do comércio instalados no município de Bauru, tornando-os cada vez mais 
competitivos, inclusive em nível internacional. 

Para os efeitos desta Lei considera-se: 

I • Agência de Fomento, Inovação e Competitividade: órgão ou entidade de natureza pública ou privada que 
tenha entre os seus objetivos o fomento à inovação tecnológica, à pesquisa cientifica e tecnológica, ao 
desenvolvimento tecnológicO,. à engenharia não-rotineira, à infonnação tecnológica e à extensão tecnológica 
em ambiente produtivo; 

Il - Arranjos Produtivos locais (APL): agl9meração de empresas, localizadas em um mesmo território, que 
apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos 'de articulação, interação, cooperação e 
aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, instituições 
de crédito, ensino e pesquisa; 

III - Parques Tecnológicos: empreeitdimentos criados e geridos com o objetivo pennanente de promover a 
pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, 
universidades e empresas, e dar suporte ao desenvolvimento de atividades intensivas em conhecimento, nos 
termos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que cria o Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que institui e 
regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPAI; 

IV - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica: empreendimento que, por tempo limitado, oferece espaço 
fisico para instalação de empresas e empreendimentos nascentes voltados ao desenvolvimento de produtos e 
processos intensivos em conhecimento, disponibiliza suporte gerencial e tecnológico, assim como outros 
serviços correlatos de valor agregado, com vista ao seu crescimento e consolidação, nos tennos do Decreto 
Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que cria o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC - e 
do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que institui e regulamenta o Sistema Paulista de 
Inovação - SPA!; 

V· Centro de Inovação Tecnológica: empreendimento que concentra, integra e oferece um conjunto de 
mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica das empresas, constituindo-se, 
também, em espaço de interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento de setores econômicos, nos 
tennos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que cria o Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que institui e 
regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPAl; 

VI - Núcleo de Inovação Tecnol6gica: órgão técnico integrante de instituições científicas e tecnológicas com a 
finalidade de gerir sua política de inovação, nos termos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 
2.009, que cria o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC • e do Decreto Estadual nº 60.286, de 
25 de março de 2.014, que institui e regulamenta o Sistema Paulista de Inovação-SPA!; 
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VII • Empresas de Base Tecnológica (EBT}: pessoa jurídica de qualquer porte ou setor que tenha na inovação 
tecnológica os fundamentos de sua estratégia competitiva. por meio da aplicação sistemática e intensiva de 
conhecimentos científicos e tecnológicos; 

VIII - Empresa de Pequeno Porte (EPP): empreendimento societário ou individual, em conformidade com o 
disposto na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e Lei Municipal 5.775, de 21 de 
setembro de 2.009; 

IX - Microempreendedor Individua/ (/tf.Ell.: pessoa natural caracterizada como Microempresa, desde que não 
possua outra atividade econômica e qui:: não exerça atividades de natureza intelectual, científica, literária ou 
artística, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e Lei Municipal nº 
5.175, de 21 de setembro de 2.009; 

X· Microempresa (ME): empreendimento societário ou individual, nos termos da Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2.006 e Lei Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009; 

XI- Jnstituiçli.o Científica e Tecnológica (TC'J): órgão ou entidade pública ou privada, sediada no município de 
Bauru, que tenha por missão institucional executar atividades ligadas à inovação tecnológica, à pesquisa 
científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica 
em ambiente produtivo, atuando ou não na formação de recursos humanos; 

XII - Instituição de Ensino Superior (JES): universidades, faculdades e centros universitários; 

XIII - ·Instituição Municipal de Apoio ·ao Desenvolvimento Cieittfjico e Tecnológico e à Inovação:· instituição 
que tem por finalidade apoiar projetos de .pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
cientifico e tecnológico; 'Y ~ 

XIV - Escola de Ensino Técnico (EETec): instituição pública de ensino profissionalizante vinculado ao ensino 
médio ou não, instalada no município de Bauru, que ministre cursos técnico-profissionalizantes voltados ao 
acesso do mercado de trabalho, tanto para estudantes quanto para profissionais que buscam. ampliar suas 
qualificações; 

XV - Inovação Tecnológica: introdução·de.hovidade ou aperfeiçoaffiento no.ambiente produtivo e/ou social que 
resulte em novos processos, produtos ou serviços, bem como en\ ganho de qualidade ou produtividade em 
processos, produtos ou serviços já existentes, visando ampliar a competitividade no mercado, bem como a 
melhoria das condições de vida da maioria da população e a sustentabilidade socioambiental; 

XVI - Engenharia não-rotineira: atividade de engenharia diretamente relacionada a processos de inovação 
tecnológica; 

XVII - Propriedade Intelectual: conjunto de direitos que incidem sobre as criações humanas, relativas às obras 
literárias, artísticas e cientfficas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas 
executantes; aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade 
humana; às descobertas científicas; aos desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de 
serviço. bem como às finnas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal 
e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e 
artístico; 

XVIII~ Serviços Técnicos Especializados: serviços laboratoriais de aferição e calibração, dosagens, determinações e 
testes de desempenho para qualificaçao de produtos e processos industriais, padronizados e fundamentados 
em normas técnicas ou procedimentos sistematizados; 

XIX - Sistema de Inovação: conjunto de organizações institucionais e empresariais que, em dado território, 
interagem entre si e despendem recursos para a realização de atividades orientadas à geração, difusão e 
aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos que proporcionem processos, bens e serviços 
inovadores; 

XX - Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito 
integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada ou qualquer outro desenvolvimento tecnológico 
obtido por um ou mais criadores. que gere ou possa gerar novo processo, produto, serviço ou aperfeiçoamento 
incremental; 
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Art. 3º 

Art. 4° 

XXI - Criação protegida: toda criação humana protegida por direitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.279, de 14 
de maio de l.996; 

XXII - Criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação; 

XX.III - Inventor independente: pessoa flsica, não ocupante de cargo ou emprego público, que seja inventor, obtentor 
ou autor de criação; 

XXIV - Fundaçilo de apoio: fundação de direito privado instituída nos termos do art. 44, inciso li, do Código Civil, 
com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento 
institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, cadastrada na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda de Bauru . 

CAPITULO II 
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

O Executivo Municipal promoverá o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no município de Bauru, 
com vistas: 

I - à melhoria das condições de vida de sua população, notadamente no que se refere aos padrões de saúde, 
educação, habitação, transporte e ambiente; 

II - ao fortalecimento e à ampliação da base técnico-científica do Municipio, constituída por entidades de ensino, 
pesquisa e prestação de serviços técnicos especializados e por unidades de produção de bens e serviços de 
elevado conteúdo tecnológico; 

III - ao incentivo a inclusão social através da criação de empregos e renda no· âmbito do Município, mediante o 
aumento e a diversificação das· atividades econômicas que tenham por base a geração e a aplicação de 
conhecimento técnico e científico; 

IV - ao aprimoramento das condições·de: atuação do poder público municipal, notadamente no que se refere à 
identificação e ao equacionamento das necessidades urbanas e rurais e ao aproveitamento das potencialidades 
do Município . 

Na promoção da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico, o Município de Bauru propiciará apoio 
financeiro e institucional a projetos e programas voltados à sistematização, à geração, à absorção e à transferência de 
conhecimentos científicos e tecnológicos, notadamente aqueles relacionados com: 

I - a capacitação de pessoas; 

TI - a realização de estudos técnicos; 

III - a realização de pesquisas científicas; 

IV - a realização de projetos de desenvolvimento tecnológico; 

V - a criação e a adequação de infraestrutura de apoio a empreendimentos de base tecnológica; 

VI - a divulgação de infonnações técnico-científicas; 

VII - a realização de projetos para o incremento de incubadoras empresariais, tecnológicas e parques tecnológicos; 

VIII - o apoio e o assessoramento para o ensino e as atividades de ciências dos níveis de ensino fundamental e 
médio no municipio de Bauru; 

IX· a realização de eventos científicos e técnicos voltados à tecnologia da infonnação, empreendedorismo e 
inovação tecnológica, organizados por instituições públicas e privadas. 
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CAPITULO III 
DO SISTEMA DE INOVAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAURU 

Art. 5º Fica instituído o Sistema de Inovação do Município de Bauru, a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo, 
com o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável do Município pela inovação tecnológica, estimulando 
projetos e programas especiais, articulados com os setores público e privado. 

Parágrafo único. Poderão integrar o Sistema de Inovação do Municipio de Bauru, órgãos públicos e entidades públicas e privadas 
localizados ou com representações no Município, cujas atividades contribuam para o objetivo de incentivar o 
desenvolvimento sustentável do Município pela inovação tecnológica. 

Art. 6º 

Art. 7° 

Art. 8° 

O Município apoiará a cooperação entre o Sistema de Inovação do Município de Bauru e instituições públicas de 
pesquisa e de inovação tecnológica da União, do Estado e de outros municípios para atrair empresas que promovam 
inovação tecnológica, desenvolvimento cientifico e tecnológico, incubadoras, parques tecnológicos e outras entidades 
de pesquisa cientifica e tecnológica. 

CAPITULO IV 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CltlNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BAURU 

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI, organismo colegiado, consultivo e 
recursai de apoio ao Poder Executivo Municipal, é criado com a finalidade de promover a discussão, a proposição e o 
acompanhamento das políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, de interesse do Município, bem como 
apoiar e incentivar o desenvolvimento cientifico, tecnológico e à inovação, com vistas ao desenvolvimento sustentável 
do Município. 

Integram o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru, as pessoas a seguir descritas: 

1 -

li -

m-

IV -

V-

VI. 

Vll-

VIII-

IX-

X-

1 (um) representante do Gabinete de Prefeito; 

2 (dois) representantes da Seeretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ·Turismo e Renda que serão 
responsáveis pela articulação, estruturação e gestão do Conselho; 

1 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação; 

1 (wn) representante da Secretaria Municipal de Planejamento; 

2 (dois) representante do Departamento de Tecnologia da Informação do Município de Bauru; 

1 (um) representante da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 

3 (três) representantes das Instituições de Ensino Superior de Bauru - IES públicas, sediadas no município de 
Bauru; 

3 (três) representantes das Instituições de Ensino Superior de Bauru - IES privadas, sediadas no município de 
Bauru; 

l (um) representante das Escolas de Ensino Técnico - EETec's, sediadas no municlpio de Bauru; 

2 (dois) representantes de associações de empresas de serviços de tecnologia da informação instaladas no 
municfpio de Bauru; 

XI - 2 (dois) representantes do Sistema S; 

XII - 1 (um) representante do CIESP; 

XIII- 1 (wn) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 

XIV- 2 (duas) pessoas com notável conhecimento acerca dos temas descritos nesta Lei, que deverão ser indicados 
pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 
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§ !' 

§ 2' 

Art. 9" 

§ !º 

§ 2' 

§ 3º 

Art. 10 

Os membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru deverão preferencialmente ser 
portadores de comprovada experiência profissional, notadamente na administração, implantação ou execução de 
projetos e programas de desenvolvimento científico e tecnológico. 

Cada wna das instituições representadas que participem do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - COMTI deverá indicar um suplente para cada membro titular, ficando vedada a participação de uma mesma 
pessoa para mais de urna instituição, ainda que titular e suplente. 

O Conselho será nomeado por ato do Executivo no prazo máximo de 1 O (dez) dias após o recebimento das indicações, 
sendo de 4 (quatro) anos o mandato dos Conselheiros, pennitida uma única recondução, a critério do órgão ou 
entidade representada. 

A perda do vínculo legal entre o representante e a respectiva entidade implicará na extinção concomitante de seu 
mandato, devendo ser indicado novo membro no prazo de 30 (trinta) dias . 

As atividades exercidas pelos membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI 
serão consideradas de relevante serviço público e, assim, serão exercidas gratuitamente, sem qualquer tipo de 
remuneração ou gratificação. 

Para permitir a renovação parcial do Conselho, os primeiros conselheiros nomeados terão o seu mandato diferenciado; 
após o cumprimento do primeiro mandato, todos exercerão mandatos iguais da seguinte fonna: 

1 - 1/3 (um terço) dos membros terão mandato de 02 (dois) anos, as pessoas descritas nos incisos 1, Il, V, VII, 
VIII, X, XI do art 8'; 

II - 2/3 (dois terços) dos membros terão mandato de 04 (quatro) anos. 

Compete ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru: 

1 - analisar e opinar sobre os planos gerais e.específicos relacionados ao desenvolvimento da ciência, tecnologia 
e inovação no Município de Bauru e sua aplicação no âmbito da Administração Pública Mwiicipal, bem 
como· colaborar com a política a ser por ela implantada nessa área, visando à qualificação dos serviços 
municipais; 

II - identificar as necessidades e interesses referentes aos assuntos mencionados no inciso 1 deste artigo, na esfera 
municipal; 

III. indicar temas específicos da área da ciência, tecnologia e inovação que requeiram tratamento planejado; 

IV - cooperar na concepção, implantação e avaliação de políticas públicas da área da ciência, tecnologia e 
inovação, a partir de iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre preservando o 
interesse público; 

V - contribuir com as políticas públicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda por meio de programas e instrumentos que promovam a transferência de tecnologias inovadoras e 
incrementais ao setor produtivo, com ênfase em médias, pequenas, microempresas, empresas de pequeno 
porte e no empreendedorismo social, para a geração de postos de trabalho e renda; 

VI - incentivar a geração, difusão e a popularização do conhecimento, bem como das informações e novas 
técnicas na área da ciência, tecnologia e inovação; 

VII - propor ao Executivo Municipal os orçamentos e os planos anuais e plurianuais de ciência e tecnologia, nos 
quais estarão fixadas as diretrizes e prioridades que nortearão as aplicações dos recursos do Fwido Municipal 
de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI; 

VIII • elaborar seu regimento interno; 

IX - elaborar o Código de Conduta com normas aos processos operacionais para avaliação, viabilidade econômica 
e institucional dos trabalhos e projetos a serem financiados pelo Fundo Municipal de Apoio à Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI. 
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Art. 11 

§ !º 

§ 2º 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 15 

O Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI disporá sobre a 
fonna de sua organização e as condições de seu funcionamento, incluindo a destituição de mandato e os casos de 
substituição, impedimento e vacância, dentre outros assuntos pertinentes. 

Serão constituídas, na forma prevista no Regimento Interno, as Comissões Técnicas que forem necessárias, auxiliadas 
pelos representantes das comunidades científicas e tecnológicas. 

O Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI deverá ser 
aprovado pelos votos da maioria absoluta de seus membros e referendado por ato do Poder Executivo, o qual será 
editado em até 90 (noventa) dias após a data da publicação da presente Lei. 

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI manterá registro próprio e sistemático 
de seus atos de funcionamento, assegurada a, publicidade dos mesmos, por meio da Imprensa Oficial do Município . 

O Executivo Municipal assegurará a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Bauru - COMTI, fornecendo os meios necessários para a sua instalação e funcionamento com dotação 
orçamentária especifica. 

CAPITULO V 
DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á CiftNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BAURU - FACTI 

Fica criado o Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI, vinculado à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda com a finalidade de fomentar a inovação tecnológica no 
Município e de incentivar as empresas nele instaladas a realizar investimentos em projetos de pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação em consqnância com a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Os récursos do Fundo Municipal de Apojo à,Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI serão aplicados na 
·execução de projetos relacionados com o desenvolvimento científico e tecnológico, vedada sua utilização para custear 
despesas e encargos administrativos correntes de responsabilidade da Prefeitura do Municipio de Bauru ou de 
qualquer outra instituição, exceto quando previstas em projetos ou programas de trabalho de duração determinada. 

Constituem receitas do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de.Bauru - FACTI: 

1-

li -

lil -

IV -

V-

VI-

VII-

VIII -

IX-

recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados.com órgãos ou instituições de 
natureza pública, inclusive agências de fomento; 

convênios, contratos e doações realizados por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas; 

doações, auxílios, subvenções e legados, de qualquer natureza, de pessoas fisicas ou jurídicas do país ou do 
exterior; 

retorno de operações de crédito, encargos e amortizações, concedidos com recursos do Fundo Municipal de 
Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI; 

recursos de empréstimos realizados com destinação para pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica; 

rendimentos de aplicação financeira dos seus recursos; 

receitas diversas, auferidas na participação em projetos ou comercialização de empresas em que o município 
de Bauru for sócio, acionista etc.; 

Dotação consignada anualmente no orçamento municipal e as verbas adicionais que a Lei estabelecer; 

outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo. 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI poderão ser utilizados 
nas seguintes modalidades de apoio: 

1 - auxílios para projetos de iniciação técnico-cientifica para alunos do ensino médio, educação profissional e 
ensino superior; 

II - auxílios para elaboração de teses, monografias e dissertações para graduados e pós-graduados; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 105/18 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 16 

§ l' 

§ 2' 

Art. 17 

Art. 18 

III - auxílio a pesquisas e estudos para pessoas tisicas e jurídicas; 

IV - auxílio à realização de eventos técnicos ou cientificas, tais como encontros, seminários, feiras, exposições e 
cursos organizados por instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos; 

V - auxflio para obras, aquisição ou instalação de aparelhos e equipamentos de laboratório e implantação ou 
adaptação de infraestrutura técnico-cientifica, localizadas no municipio de Bauru e de propriedade de 
entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos; 

VI - auxilio para instalação e/ou manutenção de incubadoras de base tecnológicas. 

Os recursos poderão ser concedidos sob a fonna de apoio integrado e compreender uma ou mais modalidades, desde 
que necessárias à consecução de programa ou projeto de desenvolvimento cientifico e tecnológico . 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI somente poderão ser 
empregados em proposições que obedeçam ao inciso IX do art. 1 O, bem como as que apresentarem caráter inovador e 
mérito técnico-científico compatível com sua finalidade, natureza e expressão econômica, social e/ou cultural. 

A avaliação do mérito técnico-cientifico, da pertinência socioeconômica dos projetos e da capacitação profissional 
dos proponentes será realizada por pessoas de comprovada experiência no respectivo campo de atuação. 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI serão concedidos a 
pessoas flsicas ou jurídicas que submeterem projetos portadores de mérito técnico-cientifico, de interesse para o 
desenvolvimento da municipalidade, obedecidas as prioridades que vierem a ser estabelecidas pela Política Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, mediante contratos ou convênios, nos quais estarão fixados: 

1 - os objetivos do projeto; 

II - o cronograma tisico-financeiro; 

III - as condições de prestação de contas; 

IV - as responsabilidades das partes; 

V - as penalidades contratuais. 

Somente poderão receber recursos àqueles proponentes que estiverem em situação regular perante o Município, o 
Estado e a União, aí inclufdos o pagamento de impostos, as taxas e as demais obrigações fiscais, trabalhistas ou 
previdenciárias devidas, e que não tiverem pendências relativas a prestações de contas referentes a auxílios ou 
financiamentos concedidos pelo Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI. 

A regulamentação das demais condições de acesso aos recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia 
e Inovação de Bauru - FACTI e as normas que regerão a sua operação, inclusive a unidade responsável por sua 
gestão, serão definidas em ato do Poder Executivo Municipal, com base em proposta oriunda do Conselho Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI, a ser encaminhada até sessenta (60) dias após a sua instalação. 

A concessão de recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI, 
obsevada a legislação financeira e administrativa poderá ser feita por meio de: 

I - apoio financeiro não reembolsável, para instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos; 

II - apoio financeiro reembolsável; 

III - financiamento de risco; 

rv - participação societária. 

Os beneficiários de recursos previstos nesta Lei farão constar o apoio recebido do Fundo Municipal de Apoio à 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI quando da divulgação dos projetos e das atividades e dos 
respectivos resultados, confonne nonnas a serem editadas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 105/18 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 

§ l' 

§ 2º 

Art. 22 

· Art. 23 

§ 1º· 

§ 2º 

Art.24 

Art. 25 

Art. 26 

Art. 27 

Os resultados ou ganhos financeiros resultantes da comercialização dos direitos sobre conhecimentos, produtos e 
processos que porventura venham a ser gerados em razão da execução de projetos e atividades levadas a cabo com 
recursos do Município, serão revertidos total ou parcialmente em favor do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI, de acordo com o que especificar o acordo, contrato ou convênio 
previamente estabelecido, e destinados às modalidades de apoio estipuladas no art. 16 desta Lei. 

Os recursos gerados por aplicações financeiras do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - FACTl, a qualquer título, serão integralmente revertidos em favor deste Fundo. 

CAPITULO VI 
DO ESTIMULO Á PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

O Município, por meio de seus órgãos da administração pública direta ou indireta, incentivará a participação de 
empresas, grupos de empresas, cooperativas, arranjos produtivos e outras formas de produção, no processo de 
inovação tecnológica, mediante o compartilhamento de recursos humanos, materiais e de infraestrutura ou a 
concessão de apoio financeiro, a serem ajustados em convênios ou contratos especificas. 

A concessão do apoio financeiro previsto no caput deste artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida 
pelo beneficiário, na forma estabelecida nos respectivos instrumentos jurídicos. 

As condições e a duração da participação de que trata este artigo, bem como os critérios para compartilhar resultados 
futuros, deverão estar definidos nos respectivos instrumentos jurídicos. 

O Município, por meio de seus órgãos da administração pública direta ou indireta, incentivará a participação de 
empresas no processo de inovação tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de 
ambientes de inovação tecnológica e/ou social, inclusive incubadoras e parques tecnológicos. 

O Município incentivará os esforços inovadores das.empresas e cooperativas locais, por ação própria ou em parceria 
com agências de fomento, instituições .cient(ficas .. e tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica, instituições de 
apoio e outros órgãos promotores da ciênCia,. techologia e inovação, visando a sua inserção no Sistema de Inovação de 
Bauru a serem ajustados em acordos específicos. 

O Município envidará esforços para prover o acesso .dos microempreendedores individuais, microempresas, empresas 
de pequeno porte e cooperativas aos mecanismos de fomento, propriedade intelectual e serviços técnicos 
especializados. 

Poderão ser instituídas com ou sem parceiros públicos e/ou privados modalidades de incubadoras de empresas que 
estimulem o empreendedorismo inovador de base tecnológica. 

Fica instituído o "Prêmio Bauru Inovação", que poderá ser outorgado, anualmente, pelo Prefeito, após anâlise e 
avaliação de metas atingidas e deliberadas pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru -
COMTI, a trabalhos realizados no âmbito municipal, em reconhecimento a pessoas, empresas e entidades que se 
destacarem, na forma disciplinada por decreto do executivo. 

O Município poderá fomentar a inovação mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros com vistas à 
consecução dos objetivos estabelecidos nesta Lei. 

CAPITULO VII 
DOS POLOS TECNOLÓGICOS E DAS INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

Serão criados e instalados polos tecnológicos, como parte da estratégia do Municlpio para incentivar os investimentos 
em inovação tecnológica, pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento tecnológico, engenharia não-rotineira, 
informação tecnológica e extensão tecnológica em ambiente produtivo que gerem novos negócios, trabalho e renda e 
ampliem a competitividade socioeconômica e as condições favoráveis ao desenvolvimento sustentável do município 
de Bauru e região, cabendo ao Município a sua manutenção. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda é o órgão da Prefeitura Municipal de 
Bauru responsável pela gestão dos Polos Tecnológicos, devendo para isso realizar contrato de gestão com 
Organização Social, de preferência instalada na localidade, que demonstre em seus propósitos estar capacitada para 
desenvolver os programas, projetos e ações previstos para o Polo Tecnológico, considerando o interesse público. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº !05/18 

Art. 28 

Parágrafo único. 

Art. 29 

Art. 30 

Art. 31 

Art. 32 

Art. 33 

Art. 34 

Art. 35 

O Município poderá apoiar Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, como parte de sua estratégia para 
incentivar o empreendedorismo tecnológico e inovativo, nos termos desta Lei. 

A definição dos organismos, responsáveis pela gestão desses Ambientes de Inovação será disciplinada por 
regulamentação especifica do Poder Executivo Municipal de Bauru. 

Poderão ser celebradas, no âmbito dos Polos Tecnológicos e das Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica. 
parcerias e convênios com instituições de ensino locais e empresas, para capacitação especializada de mão de obra e 
atividades de extensão e estágios, mediante instrumento jurídico apropriado. 

Fica o Executivo autorizado a outorgar Coritessão de Uso ou Pennissão de Uso de áreas públicas situadas nos Polos 
Tecnológicos, mediante instrumento jurídico apropriado, às pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e 
de direito privado, inclusive as fundações e instituições, desde que a concessionária tenha por objeto a Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação visando o desenvolvimento de atividades a elas relacionadas, independentemente de lei 
especifica a cada caso. 

Aperfeiçoa-se em cada caso a Concessão de Uso ou Pennissão de Uso a que se refere o artigo anterior com a lavratura 
de escritura pública de concessão, de que constem obrigatoriamente, sob pena de nulidade: 

1 - o uso obrigatório a que se destina o imóvel concedido, contendo todas as especificações necessárias; 

II· a impossibilidade do concessionário de alienar, alugar ou ceder o imóvel a terceiro sem autorização; 

m - os encargos do donatário e o prazo para seu cumprimento, sob pena de retrocessão do imóvel ao patrimônio 
do Município, acrescidos de todas e quaisquer benfeitorias, através de notificação administrativa; 

IV • o prazo da concessão, mesmo que indetenninado; 

V - o valor mensal a ser pago ao poder público concedente, se for o caso; 

CAPITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Para os casos de insuficiência e omissões.orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e 
especiais, autorizadas por Lei e abertos por Decreto do Executivo. 

A execução orçamentária das receitas processar-se-á através de obtenção de seu produto nas fontes detenninadas pela 
Lei orçamentária. 

As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, a serem estabelecidas 
pela Lei Orçamentária. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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PROC. Nº-..c::.'41.~--w.+-t 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
16, outubro, l 8 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto de Lei que cria a Lei de 
Inovação e Tecnologia do Município. 

Desde a Constituição Federal de 1.988, os municípios assumiram mais atribuições e responsabilidades. Durante 
muitos anos, os esforços das administrações municipais foram concentrados na urgência em melhorar as condições de saúde, educação, 
segurança e infraestrutura nas cidades. Portanto, é recente a inclusão da promoção do desenvolvimento como prioridade na agenda 
municipal. 

Hoje a Prefeitura tem papel preponderante no desenvolvimento como indutor de emprego e renda. Garantir um 
ambiente de negócios adequado transforma a vida do município; um trabalho que começa no Poder Executivo Municipal com 
planejamento e integração de ações. 

A inovação tecnológica, além de gerar emprego de alto padrão, toma todo o País mais competitivo, trazendo riqueza e 
renda a toda comunidade. 

Centros de pesquisa, universidades e empresas.precisam de estimulo para que a inovação ocorra de forma plena. 

A Lei de Inovação tem o objetivo de incentivar a conexão entre universidades, centros de pesquisa e as empresas. Para 
isso são estabelecidos mecanismos que incentivam a cooperação para a produção científica, tecnológica e de inovação. 

O presente Projeto de Lei de Inovação e Tecnologia municipal está em totàl consonância à Constituição Federal em 
seu,.artigos 24, X; 167, § 5'; 200; V, 213, § 2'; 218; 219 e 219cA, bem como à Lei Federal n' 10.973, de 02 de dezembro de 2.004 e Lei 

:Complemeritar Estadual nº 1.049, de .19 de junho de 2.008 que· dispõem.sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica e à pesquisa 
científica e tecnológica. 

Referido Projeto de Lei visa a melhoria das.condições de.vida da população, conforme capítulo II - "Da Política 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação"; institui o "Sistema de Inovação do Município"; cria o "Conselho Municipal de Ciência, 
Inovação e Tecnologia1

'; possibilita a criação do "Fundo Municipal de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru" e estimula a 
participação das empresas no processo de Inovação Tecnológica. Todas medidas para formar um ecossistema de inovação e criação de um 
futuro Parque Tecnológico que abrigue as empresas de tecnologia e inovação, retendo nossa mão de obra qualificada, gerando empregos 
de alto nível, além de aumentar a arrecadação do município. 

Destacamos que referido Projeto de Lei fora ampla 
Tecnologia e Inovação e motivo de audiência pública no dia 7 de junho de 2. 

Destarte pela relev 

Atenciosa andações, 

Comissão Municipal Provisória de 

Em. :2..:2.. , 10 , 
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ASSEMBLEIA LEGISb.ATIVA DO E$.TADO DE SÃO PAUl:.O 

DECRETO Nº 54,196, DE 2 DE ABRIL DE 2009 

Regulamenta o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, de que trata o artigo 24 da Lei 
Complementar nº 1. 049, de 19 de junho de 2008, e dá providências correlatas 

JOS~ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - O Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec, de que trata o artigo 24 
da Lei Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2008, fica organizado nos termos deste 
decreto. 
Artigo 2° - Os parques tecnológicos consistem em empreendimentos criados e geridos 
com o objetivo permanente de promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação 
tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e 
empresas e dar suporte ao desenvolvimento de atividades intensivas em conhecimento. 
Parágrafo único - Os parques a que alude o "caput" deste artigo serão implantados na 
forma de projetos urbanos e imobiliários que deli11Jitem_ áreas específicas para a 
localização das respectivas entidades. 
Artigo 3º - Os parques tecnológicos integrantes do SPTet deverão cohtemplar os 
seguintes objetivos: 
1 - estimular, no âmbito estadual, o surgimento, o desenvolvimento, a competitividade e o 
aumento da produtividade de empresas cujas atividades estejam fundadas no 
conhecimento e na inovação tecnológica; 
li - incentivar a interação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas com 
atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica; 
Ili - apoiar as .atividades de pesquisa, desenvolvimento e engenharia não-rotineira no 
âmbito estadual; 
IV - propiciar o desenvolvimento do Estado de São Paulo, por meio da atração de 
investimentos em atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica. 
Artigo 4° - Os parques tecnológicos integrantes do SPTec poderão ser constituídos por 
entidades que se enquadrem na seguinte classificação: 
1-de apoio: 
a) unidades· de ensino e pesquisa, Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs e Agências de 
Inovação e Competitividade de instituições científicas e tecnológicas, bem como entidades 
de intercâmbio com o setor produtivo; 
b) laboratórios de ensaios; 
e) organismos de certificação e laboratórios acreditados para certificação de produtos e 
processos; 
li - incubadoras e pós-incubadoras de empresas de base tecnológica; 
Ili - empresas de base tecnológica: 
a) centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação, laboratórios de desenvolvimento ou 
órgãos de intercâmbio com instituições de ensino e pesquisa; 
b) empresas graduadas nas incubadoras e pósincubadoras sediadas em parques 
tecnológicos ou integrantes da Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base 
Tecnológica, que mantenham atividades de desenvolvimento ou engenharia não-rotineira; 
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e) microempresas e empresas de pequeno porte' definidas pela Lei Complementar federal 
no 123, de 14 de dezembro de 2006, que mantenham convênios de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação com instituições de ensino e pesquisa instaladas em .parques 
integrantes do SPTec. 
Parágrafo único - Poderão, ainda, participar de parque tecnológico integrante do SPTec: 
1. empresas consideradas adequadas pela gestora, com a devida justificativa, que 
mantenham convênio de pesquisa com unidades de ensino e pesquisa instaladas em 
parques integrantes do SPTec; 
2. prestadoras de serviços complementares para o bom funcionamento do parque. 
Artigo 5° - Competirá à Secretaria de Desenvolvimento, na QlJ,ii!lli;. lalll.e..Jie..~CJll.e.lli.aclillJli~.O. 
SPTec: PR0C. N·~~:U..--~~-1 
1 - exercer as funções de secretaria técnica do SPTec; FOt..HAS 
li - decidir, nos termos deste decreto, sobre a inclusão de par 
respectiva exclusão; 
Ili - harmonizar as atividades dos parque~. tecnológicos integrantes do SPTec com a 
política científica, tecnológica e de inovação do Estado de São Paulo; 
IV - promover a cooperação entre os parques tecnológicos paulistas e destes com 
empresas cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovação tecnológica, 
órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou 
municipal, organismos internacionais, instituições de pesquisa, universidades e instituições 
de fomento, investimento e financiamento; 
V - apoiar o desenvolvimento de projetos de cooperação entre o SPTec e universidades e 
instituições de pesquisa instaladas no Estado; 
VI - zelar pela eficiência dos integrantes do SPTec, mediánte articulação e avaliação das 
suas atividades e do seu funcionamento; 
VII - acompanhar o cumprimento de acordos celebrados pelo Estado com entidades 
participan_tes de parques tecnológicos integrantes do SPTec, zelando para que sejam 
respeitados os objetivos dos empreendimentos; 
VIII -.criar rede de troca de informações entre os parques tecnológicos; 
·JX .. - incentivar a implantação de instituições de··ensino e pesquisa, bem como de outras 
entidades necessárias ao bom funcionamento dos parques tecnológicos; · 

·X -. :elaborar relatório anual de avaliação de desempenho dos parques tecnológicos 
integrantes do SPTec; 
XI - promover eventos para a promoção e divulgação do SPTec . 
Artigo 6° - Constituem requisitos para a inclusão de parque tecnológico no SPTec: 
1 - existência de pessoa jurídica encarregada da gestão do parque tecnológico, que será a 
gestora; 
li - apresentação de requerimento pela gestora de que conste justificativa do pleito e 
caracterização detalhada do empreendimento; 
Ili - apresentação do ato constitutivo da gestora, que demonstre: 
a) tratar-se de entidade sem fins lucrativos; 
b) ter objetivos compatíveis com os arrolados no artigo 3° deste decreto; 
e) a existência de órgão colegiado superior responsável pela direção técnico-científica, 
podendo este contar com representantes do Governo do Estado de São Paulo, do · 
Município onde instalado o empreendimento, de instituição de ensino e pesquisa presente 
no parque e de entidade privada representativa do setor produtivo; 
d) a existência de órgão técnico com a atribuição de zelar pelo cumprimento do objeto 
social da entidade; 
e) ter modelo de gestão adequado à realização de seus objetivos; 
IV - comprovação de que a entidade a que alude o inciso 1 deste artigo, por força de 
contrato celebrado com o proprietário do bem imóvel onde será instalado o parque e com 
as entidades que apoiam sua instalação, é responsável pela gestão do empreendimento; 
V - comprovação de que a gestora possui capacidade técnica e idoneidade financeira para 
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VI - comprovação da viabilidade técnica do empreendimento, median e a JUn a a e: 
a) docun:iento comprobatório da propriedade do bem imóvel a que alude o inciso. IV deste 
artigo, com área medindo no mínimo 200.000,00m2 (duzentos mil metros quadrados), 
destinada à instalação do parque tecnológico, situada em local cujo uso, segundo a 
respectiva legislação municipal, seja compatível com as finalidades do empreendimento; 
b)_ projeto urbanístico-imobiliário básico de ocupação da área, devidamente aprovado pelo 
órgão colegiado superior da gestora; 
c) projeto de ciência, tecnologia e inovação do qual constem as áreas de atuação inicial, 
os serviços disponíveis (laboratórios, consultoria de pesquisadores, projeto-piloto de 
pesquisa, sistema de "royalties", dentre outros) e a indicação do instrumento jurídico que 
garanta a integridade do parque; 
d) estudo de viabilidade econômica, financeira e ambiental do empreendimento, incluindo, 
se necessário, projetos associados, plano de atração de empresas e demonstração de 
disponibilidade de recursos próprios ou oriundos de instituições financeiras, de fomento ou 
de apoio às atividades empresariais; 
e) instrumento jurídico que assegure a cooperação técnica entre a gestora, centros de 
pesquisa reconhecidos pela comunidade científica e por órgãos de fomento e instituições 
de ensino e pesquisa credenciadas para ministrar cursos de pós-graduação, com boa 
avaliação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, 
instaladas no Município ou na Região de Governo respectiva, nos termos do Decreto nº 
22.592, de 22 de agosto de 1984; 
f) legislação municipal de incentivo às entidades que venham a se instalar nos parques 
tecnológicos; 
VII - compatibilidade com as políticas .definidas pelo Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia - CONCITE. 
Parágrafo único - São considerados projetos· associados aqueles· implementados com o 
objetivo·de auxiliar a-viabilidade econômico-financeira de parques tecnológicos. 
Artigo 7° - A inclusão de empreendimento no SPTec e a respectiva exclusão dar-se-ão por 
meio de resolução do Titular da Secretaria de Desenvolvimento. 
§ ·1° - Será excluído do ·SPTec o parque· tecnológico que vier a descumprir qualquer dos 
requisitos exigidos qaando de sua inclusão ou que tiver avaliação. -de desempenho 
desfavorável, segundo o relatório previsto no inciso X do artigo 5° deste decreto. 
·§ 2° - A.exclusão a que se refere o "caput" deste artigo pode ocorrer, ainda, a pedido da 
gestora, observada a prévia comunicação às entidades mencionadas no inciso IV do artigo 
6°, bem como a anuência destas. 
Artigo 8° - A Secretaria de Desenvolvimento poderá autorizar o credenciamento provisório 
de empreendimento que cumpra os seguintes requisitos: 
1 - existência de documento que atribua responsabilidade a pessoa jurídica pela 
representação do parque tecnológico, do qual conste a anuência de proprietário de bem 
imóvel com as características a que alude a alínea "a" do inciso VI do artigo 6° deste 
decreto; 
li - apresentação de requerimento por parte da pessoa jurídica mencionada no inciso 
anterior, justificando o pleito: 
Ili - apresentação de documento manifestando apoio à implantação do parque subscrito 
por empresas locais, bem como por centros de pesquisa e instituições de ensino e 
pesquisa com as características a que alude a alínea "e" do inciso VI do artigo 6° deste 
decreto; 
IV - apresentação de projeto básico do empreendimento, contendo o esboço do projeto 
urbanístico e estudos prévios de viabilidade econômica, financeira e técnico-científica. 
Parágrafo único - O credenciamento provisório de que trata este artigo terá validade 
limitada a 2 (dois) anos. 
Artigo 9° - O Estado de São Paulo poderá apoiar os parques tecnológicos integrantes do 
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SPTec mediante a celebração, com a gestora ou com o respon . J 
do artigo 8° deste decreto, de convênios e outros instrumentos jÚfídicos, visando a 
contribuir para a elaboração dos documentos de que tratam as alíneas "b'', :'c" e "d" do 
inciso VI do artigo 6°, bem como para a instalação de núcleos administrativos, incubadoras 
e laboratórios. 
Parágrafo único - Os convênios que disponham sobre repasse de recursos financeiros do 
Estado para aquisição de bens móveis deverão conter cláusula estabelecendo que, na 
hipótese de substituição da gestora ou do responsável pela representação do parque, o 
substituído transferirá a seu substituto, sem qualquer ônus, os bens móveis adquiridos em 
decorrência do ajuste, bem como os excedentes financeiros. 
Artigo 10 - A gestora ou responsável pela representação de parque que deixar de 
observar seu objeto social ou as disposições deste decreto ficará inabilitado para celebrar 
convênios ou outros instrumentos jurídicos visando a auferir os benefícios previstos no 
"caput" do artigo 9°. 
Artigo 11 - O Secretário de Desenvolvimento poderá, mediante resolução, expedir normas 
complementares para o cumprimento do disposto neste decreto. 
Artigo 12 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o 

• Decreto nº 50.504, de 6 de fevereiro de 2006. 
Palácio dos Bandeirantes, 2 de abril de 2009 
JOSÉ SERRA 

• 
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Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 
Secretário de Desenvolvimento 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 2 de abril de 2009. 
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ASSEMBLEIA LEGISL:ATl~A·:Go ESTADO~GE·SÃO:PAUtO 

DECRETO Nº 60.286, DE 25 DE MARÇO DE 2014 

Institui e regulamenta o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação - SPA/ e dá 
providências correlatas 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, 
Decreta: 

SEÇÃOI 

Disposições Preliminares 

Artigo 1° - Fica instituído o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação - SPAI, que 
compreende: 
1 - o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec e a Rede Paulista de Incubadoras 
de Empresas de Base Tecnológica - RPITec, de que trata o artigo 24 da Lei Complementar 
no 1.049, de 19 de junho de 2008; 
li - a.Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica - RPCITec; e 
Jll - a Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica - RPNIT 
Artigo· 2º -.Para os efeitos deste decreto, considera-se: 
1 - Parques Tecnológicos: complexos de desenvolvimento econômico e tecnológico com as 
seguintes características: 
a) visam fomentar economias baseadas· no conhecimento por meio da integração da 
pesquisa científica e tecnológica, negócios/empresas e organizações governamentais em 
um local físico e do suporte às inter-relações entre estes grupos; 
b) além de prover espaço para negócios baseados em conhecimento, podem: 
1. abrigar centros para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação e 
incubação, treinamento e prospecção; 
2. servir de infraestrutura para feiras, exposições e desenvolvimento mercadológico; e 
e) são formalmente ligados a centros de excelência tecnológica, universidades e/ou 
centros de pesquisa; 
li - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica: empreendimento que, por tempo 
limitado, oferece espaço físico para instalação de empresas e empreendimentos nascentes 
voltados ao desenvolvimento de produtos e processos intensivos em conhecimento, 
disponibiliza suporte gerencial e tecnológico, assim como outros serviços correlatos de 
valor agregado, com vista ao seu crescimento e consolidação; 
Ili - Centro de Inovação Tecnológica: empreendimento que concentra, integra e oferece 
um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica 
das empresas, constituindo-se, também, em espaço de interação empresarial-acadêmica 
para o desenvolvimento de setores econômicos; 
IV - Núcleo de Inovação Tecnológica: conforme previsto no artigo 2°, inciso IV, da Lei 
Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2008, órgão técnico integrante de instituições 
científicas e tecnológicas do Estado de São Paulo com a finalidade de gerir sua política de 
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Artigo 3° - Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
Inovação: · ·f" 
1 - coordenar o SPAI, definindo diretrizes e procedimentos para o apoio aos projetos de 
parques tecnológicos, incubadoras de empresas de base tecnológica, Centros de Inovação 
Tecnológica e Núcleos de Inovação Tecnológica; 
li - realizar estudos visando à formulação de políticas, programas e ações voltadas aos 
ambientes de inovação, tendo estes como instrumentos para a competitividade do setor 
produtivo e impulsionadores do desenvolvimento regional e estadual. 
§ 1° - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
poderá, nos termos da Lei Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2008, celebrar 
convênios, contratos ou outros ajustes congêneres para compartilhamento de recursos 
humanos, materiais e infraestrutura, realização de estudos técnicos, obras civis 
sustentáveis e aquisição de equipamentos, com fins a incentivar a participação no 
processo de inovação tecnológica, para ambientes contemplados no SPAI, obedecidas as 

'· condições e disposições estabelecidas neste decreto e demais disposições legais. 
§ 2° - A realização de obras civis somente poderá ser efetivada em áreas de titularidade 
de entes públicos de qualquer esfera administrativa. 
§ 3° - A aquisição de equipamentos somente poderá beneficiar entes de direito público de 
qualquer esfera administrativa ou entidades privadas sem fins lucrativos, obedecidas as 
disposições legais. 

SEÇÃO li 

Do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec 

Artigo 4° - O Sistema Paulista de Parq4es Tecnológicos - SPTec tem os seguintes 
objetivos: 
·1·- estimular, no âmbito estadual, o surgimento, o desenvolvimento, a competitividade e o 
aumento. da produtividade de empresas cujas atiyidades estejam fundadas rio 
conhecimento, na tecnologia e na inovação; 
li - incentivar a interação entre instituições de pesquisa, universidades .e er:npresas, capital ·· 
de oportunidade ("venture capital") e investidores, com vista ao desenvolvimento de 
atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica; 
Ili - apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e engenharia não rotineira no 
âmbito estadual; 
IV - propiciar o desenvolvimento do Estado de São Paulo, por meio da atração de 
investimentos em atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica. 
Artigo 5° - Os parques tecnológicos integrantes do Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos - SPTec poderão abrigar entes que se enquadrem na seguinte classificação: 
1 - entidades de apoio: 
a) unidades de ensino e pesquisa, Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs e Agências de 
Inovação e Competitividade de instituições científicas e tecnológicas, bem como entidades 
de cooperação com o setor produtivo; 
b) laboratórios de ensaios, testes, serviços tecnológicos e outros de interesse do setor 
produtivo e da sociedade, com vista ao incremento da competitividade e da qualidade de 
vida; 
c) organismos de certificação e laboratórios acreditados para certificação de produtos e 
processos; 
li - incubadoras, centros de incubação e pós-incubação de empresas de base tecnológica, 
incubação cruzada com incubadoras e parques tecnológicos nacionais e internacionais; 
Ili - empresas e organizações, nacionais ou internacionais, de base tecnológica, centros e 
condomínios empresariais com vocação tecnológica e integrados ao plano estratégico do 
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IV - ~mpresas graduadas nas incubadoras e/ou pósincubado&.:ra~s:::=:s.;:;e:;d;:::ia=d;::a:::s:e=:m:::::a!ôl!!p!!!!la!::rq:;u@s=::I 
tecnológico~. ou integrantes da RPITec, que mantenham atividades de desenvolvimento ou 
engenharia não rotineira; 
V - microempresas e empresas de pequeno porte definidas pela Lei Complementar federal 
no 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações da Lei Complementar nº 139, de 
10 de novembro de 2011, e da Lei nº 12.792, de 28 de março de 2013, que mantenham 
convênios e/ou contratos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com instituições de 
ensino e pesquisa instaladas em parques tecnológicos integrantes do SPTec; 
VI - centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação, laboratórios de desenvolvimento ou 
órgãos de intercâmbio com instituições de ensino e pesquisa, públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais; 
VII - órgãos e entidades governamentais diretamente envolvidos em políticas públicas de 
ciência, tecnologia e inovação, unidades de agências de fomento e entidades associativas 
especializadas; , _ 
VIII - outras entidades integrantes dos sistemas nacional, regional e local de inovação. 
Parágrafo único - Os parques tecnológicos integrantes do SPTec poderão, ainda, abrigar 

• entes que se enquadrem na seguinte classificação: 
1. empresas consideradas adequadas pela gestora, com a devida justificativa, que: 
a) mantenham convênio ou contrato de pesquisa com unidades de ensino e pesquisa 
instaladas em parques tecnológicos integrantes do SPTec; ou 
b) por meio de convênios ajustados entre as partes estabeleçam os interesses 
convergentes; 
2. prestadoras de serviços complementares para o bom funcionamento do parque 
tecnológico. 
Artigo 6° - Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, na qualidade de coordenadora do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos -
SPTeé, por meio da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação: 
r- decidir, nos termos deste decreto, sobre a inclusão de parques tecnológicos no SPTec e 
respectiva exclusão; 
li - harmonizar as atividades dos parques tecnológicos integrantes do SPTec com a 
política científica, tecnológica e de inovação do Estado de São Paulo; 
Ili - promover a cooperação entre os·parques tecnológicos paulistas e destes com: 

• a) empresas cujas atividades estejam baseadas· em .conhecimento e inovação tecnológica; 
b) órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou 
municipal; 

3of14 

e) organismos internacionais, instituições de pesquisa, universidades e instituições de 
fomento, investimento e financiamento, nacionais e/ou internacionais; 
IV - apoiar o desenvolvimento de projetos de cooperação entre o SPTec e universidades e 
instituições de pesquisa instaladas no Estado; 
V - zelar pela eficiência dos integrantes do SPTec, mediante articulação e avaliação de 
suas atividades e do seu funcionamento, promovendo, inclusive, eventos, missões 
técnicas nacionais e internacionais, de seus interesses; 
VI - acompanhar o cumprimento de acordos celebrados pelo Estado com entidades 
participantes de parques tecnológicos integrantes do SPTec, zelando para que sejam 
respeitados os objetivos dos empreendimentos; 
VII - criar rede de disseminação e compartilhamento de informações e gestão do 
conhecimento entre os parques tecnológicos, por meio de técnicas e instrumentos de 
tecnologia da informação; 
VIII - participar de redes e associações nacionais e internacionais que congregam parques 
tecnológicos; 
IX - promover e apoiar eventos e projetos de mídia para promoção e divulgação do SPTec, 
das ações e dos seus integrantes; 
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pertinentes ao Sistema e troca de experiências entre os diversos gestores de parques 
tecnológicos; 
XI - elaborar relatório anual de avaliação de desempenho dos parques tecnológicos 
integrantes do SPTec. 
Artigo 7° - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
poderá autorizar o credenciamento provisório no Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos - SPTec de empreendimentos que: 
1 - já disponham de um Centro de Inovação Tecnológica integrante da Rede Paulista de 
Centros de Inovação Tecnológica - RPCITec, em funcionamento, e uma incubadora de 
empresas de base tecnológica credenciada na Rede Paulista de Incubadoras de Empresas 
de Base Tecnológica - RPITec, em funcionamento; e 
li - cumpram os seguintes requisitos, de apresentação de: 
a) documento comprobatório de bem imóvel a que alude o inciso Ili, alínea "a", do artigo 8° 
deste decreto, com área medindo no mínimo 200.000m2 (duzentos mil metros quadrados), 
em terreno singular ou segmentos contíguos ou suficientemente próximos, destinado à 
instalação do parque tecnológico, situado em local cujo uso, segundo a respectiva 
legislação municipal, seja compatível com as finalidades do empreendimento; 
b) requerimento, pela entidade gestora, do qual conste justificativa do pleito e 
caracterização detalhada do empreenpimento; 
e) documento manifestando apoio à implantação do parque tecnológico subscrito por 
empresas locais, bem como por centros de pesquisa e instituições de ensino e pesquisa 
com as características a que alude a alínea "e" do inciso IV do artigo 8° deste decreto; 
d) projeto básico do empreendimento, contendo: 
1. esboço do projeto urbanístico e arquitetônico; 
2. estudos preliminares de. viabilidade econômico-financeira, técnico-científica e de 
sustentabilidade ambiental. 
§ 1° - O credenciamento provisório. de que trata este artigo. terá validade limitada a 4 
(quatro) anos. 
§ 2° -·Para fins do credenciamento provisório·de que trata·este artigo, a entidade gestora 
-do empreendimento poderá ser a Prefeitura do:município em que o parque tecnológico se 

. localiza, podendo permanecer nessa função apenas durante o tempo dá .vigência do 
credenciamento provisório. 
Artigo 8° - Constituem requisitos para o credenciamento definitivo de. um parque 
tecnológico no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec: 
1 - a existência de: 
a) pessoa jurídica sem fins lucrativos encarregada da gestão do parque tecnológico, que 
será a gestora; 
b) um Centro de Inovação Tecnológica, integrante da RPCITec e em funcionamento, que 
deverá integrar o parque tecnológico; 
e) uma incubadora de empresas de base tecnológica, integrante da RPITec e em 
funcionamento, que deverá integrar o parque tecnológico; 
li - a apresentação: 
a) de requerimento, pela entidade gestora, do qual conste justificativa do pleito e 
caracterização detalhada do empreendimento; 
b) do ato constitutivo da entidade gestora, que demonstre: 
1. tratar-se de entidade privada sem fins lucrativos ou de entidade do setor público da 
Administração Indireta e Fundacional; 
2. ter objetivos compatíveis com os arrolados no artigo 4° deste decreto; 
3. existir órgão colegiado superior responsável pela direção técnico-científica, podendo 
este contar, sem a eles se limitar, com representantes do Governo do Estado de São 
Paulo, do Município onde está instalado o empreendimento, de instituição de ensino e 
pesquisa presente no parque tecnológico e de entidade representativa do setor produtivo; 
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4. existir órgão técnico com a atribuição de zelar pelo cumprimento do objeto social da 
entidade; 
5. ter modi;ilçi de gestão adequado à realização de sells objetivos; 
Ili - a comprovação de que: 
a) a entidade referida no inciso 1, alínea "a", deste artigo, por ford:;~~~~t591!e!l!m'l'!i:a~~=I 
com o proprietário do bem imóvel onde será instalado o parque tecnológico e com as 
entidades que apoiam sua instalação, é responsável pela gestão do empreendimento; 
b) a gestora possui capacidade técnica e idoneidade financeira para gerir o parque 
tecnológico; 
IV - a comprovação da viabilidade técnica do empreendimento, mediante a juntada de: 
a) documento comprobatório do bem imóvel a que alude o inciso Ili, alínea "a", deste 
artigo, com área medindo no mínimo 200.000m2 (duzentos mil metros quadrados), em 
terreno singular ou segmentos contiguos ou suficientemente próximos, destinado à 
instalação do parque tecnológico, situado em local cujo uso, segundo a respectiva 
legislação municipal, seja compatível com as finalidades do empreendimento; 
b) projeto urbanístico-imobiliário básico de ocupação da área, devidamente aprovado pelo 
órgão colegiado superior da gestora; 
e) projeto de ciência, tecnologia e inovação do qual constem: 
1. as áreas de atuação inicial; 
2. os serviços disponíveis, como laboratórios, consultoria de pesquisadores e projeto-piloto 
de pesquisa; e 
3. a indicação do instrumento jurídico que garanta a integridade do parque tecnológico; 
d) estudos de viabilidade econômica, financeira e ambiental do empreendimento, incluindo, 
se necessário: 
1. projetos associados, plano de marketing e atração de empresas; 
2. demonstração de recursos próprios ou oriundos de instituições financeiras, de fomento 
e/ou de apoio às atividades empresariais; 

,. e) instrumento jurídico que assegure .a. cooperação técnica entre a gestora, centros de 
pesquisa, reconhecidos pela comunidade científica e ·por órgãos de fomento, e instituições 
de ensino e pesquisa credenciadas para ministrar cursos de pós-graduação em programas 
conexos às áreas de atuação do parque tecnológico, com boa avaliação pela Coordenação 
de Aperfeiçoamei:ito de Pessoal de Nível Superior - CAPES e instaladas no Município ou 
na Região de Governo respectiva, nos termos·do Decreto no 22.592, de 22 de agosto de 
1984, com as alterações subsequentes; 
f) legislação municipal de incentivo às entidades que venham a se instalar nos parques 
tecnológicos; 
V - a compatibilidade com as políticas definidas pelo Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia - CONCITE. 
Artigo 9° - A inclusão de empreendimento no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos -
SPTec e a respectiva exclusão dar-se-ão por meio de resolução do Titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 
§ 1º - Será excluído do SPTec o parque tecnológico que vier a descumprir qualquer dos 
requisitos exigidos quando de sua inclusão ou que tiver avaliação de desempenho 
desfavorável, segundo relatório previsto no inciso XI do artigo 6º deste decreto. 
§ 2º - A exclusão a que se refere o "caput" deste artigo pode ocorrer, ainda, a pedido da 
entidade gestora, observada a prévia comunicação às entidades mencionadas no inciso Ili, 
alínea "a", do artigo 8° deste decreto, ou pela anuência destas. 
§ 3° - A inclusão de empreendimento no SPTec em caráter provisório, conforme dispõe o 
artigo 7° deste decreto, dar-se-á por ato do Subsecretário de Ciência, Tecnologia e 
Inovação e a respectiva exclusão será objeto de resolução do Titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, quando constatado o 
descumprimento de qualquer dos requisitos exigidos para o credenciamento provisório. 
§ 4° - Os empreendimentos credenciados em caráter provisório que, depois de decorrido o 
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prazo de 4 (quatro) anos de sua inclusão no SPTec, não apresentarem a documentação 
comprobatória do adimplemento dos requisitos necessários para o credenciamento 
previsto no artigo 8° deste decreto, .serão automaticamente excluídos do Sistemçi, sem 
necessidade de ato que formalize o desligamento. 
Artigo 10 - O Governo do Estado de São Paulo poderá apoiar os parques tecnológicos 
integrantes do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec mediante a celebração, 
com a gestora ou com o responsável de que trata o inciso 1, alínea "a", do artigo 8° deste 
decreto, de convênios e outros instrumentos jurídicos, visando contribuir para: 
1 - a elaboração dos documentos de que tratam as alíneas "b", "c" ffi.~·~~~~~..cUyA
artigo 8º deste decreto; PROc. Nº-:;':;"";l!.4-_4~~i 
li - a instalação de núcleos administrativos, incubadoras e laboratório FOLHAS ~ 
Ili - outros estudos necessários para o empreendimento. 
§ 1° - Os convênios que preveem a realização de estudos para os fins das alíneas "b", "c" 
e "d" do inciso IV do artigo 8° deste decreto somente poderão ser celebrados com 
entidades gestoras de parques tecnológicos que já contam com o credenciamento 
provisório no SPTec. 
§ 2º - Os convênios que preveem repasses de recursos para aquisição de equipamentos e 
realização de obras civis e outros estudos somente poderão ser celebrados com entidades 
gestoras de parques tecnológicos que já contam com credenciamento definitivo no SPTec. 
§ 3° - Os convênios que disponham sobre aquisição de bens móveis deverão conter 
cláusula com a seguinte condição: 
na hipótese de substituição da gestora ou do responsável pela representação do parque 
tecnológico, o substituído transferirá a seu substituto, sem qualquer ônus: 
1. os bens móveis adquiridos em decorrência do Ajuste; 
2. os excedentes financeiros existentes. 
Artigo 11 - Os parques tecnológicos ·com credenciamento definitivo no Sistema Paulista 
de Parques Tecnológicos - SPTec deverão· anualmente, no mês de abril, apresentar à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico', Ciência, Tecnologia e Inovação relatório para 
acompanhamento e avaliação de desempenho do empreendimento, com os seguintes 
indicadores: 
1 - Aspectos Financeiros e Sociais: 
a) postos de trabalho gerados, discriminados por tipo de atividade; 
b) número de empresas: 
1. instaladas, por segmento de atuação; 
2. geradas/graduadas, por segmento de atuação; 
e) dados econômicos, financeiros e contábeis referentes ao exercício anterior; 
d) recursos públicos e privados aplicados; 
li - Aspectos Científicos, Tecnológicos e de Gestão: 
a) qualificação da equipe gestora; 
b) número de: 
1. projetos de P&D/ano com as universidades e os institutos de pesquisas; 
2. pesquisadores, por área de conhecimento/competência; 
3. artigos científicos publicados; 
e) áreas de competência do parque; 
d) plano de metas e plano estratégico; 
Ili - Aspectos Competitivos e de Infraestrutura e Sustentabilidade: 
a) quantidade de: 
1. mão de obra qualificada formada na região; 
2. pessoas empregadas no parque; 
b) custo de instalação, assim como despesas com locação e condomínio; 
e) número de: 
1. interações com universidades e institutos de pesquisa, como convênios, contratos e 
laboratórios compartilhados; 
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2. patentes solicitadas e de patentes concedidas por organismos nacionais e 
internacionais; PROt. N" 
3. empres9s de atuação internacional; FOLHAS ól~' ~U...--~+--1 
4. tecnologias licenciadas/geradas pela interação universidade-emp~~. ~::=~===m:=~=:J 
5. relacionamentos internacionais estabelecidos; 
6. participação em eventos nacionais e internacionais, como feiras, seminários, encontros 
e "workshops"; 
d) impacto regional do empreendimento. 
Parágrafo único - Para acompanhamento da execução do plano de metas previsto na 
alínea "d" do inciso li deste artigo, os parques tecnológicos integrantes do SPTec deverão 
apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento. 
Artigo 12 - A entidade gestora ou responsável pela representação do parque tecnológico, 
que deixar de observar seu objeto social ou as disposições deste decreto, ficará inabilitada 
para celebrar convênios ou outros instrumentos jurídicos visando auferir os benefícios 
previstos no artigo 1 O deste diploma legal. 

SEÇÃO Ili 

Da Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica - RPITec 

Artigo 13 -A Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica - RPITec, 
instrumento articulador do conjunto das incubadoras que abrigam predominantemente 
empresas nascentes intensivas em conhecimento tecnológico, estabelecidas no Estado e 
credenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, tem os seguintes objetivos: 
1 - fomentar a implantação e o fortalecimento. das incubadoras de empresas de base 
tecnológica no Estado de São Paulo; 
·11 ..., promover a cultura do empreendedorismo inovador, fomentando a utilização de novas 
tecnologias de produção e de gestão; 
Ili - integrar as incubadoras promovendo a ·troca de informação e a difusão de 

. conhecimento e de processos de gestão tecnológica, mercadológica, empresarial e de 
internacionalização de operações; 
IV - incentivar a integração com as cadeias produtivas, arranjos e outros mecanismos de 
desenvolvimento existentes no Estado de São Paulo, buscando proporcionar 
sustentabilidade e competitividade aos seus negócios; 
V - desenvolver estudos, mapeamentos, metodologias de monitoramento e avaliação de 
resultados, através de indicadores que demonstrem o grau de inovação e 
empreendedorismo, a capacidade de geração de empregos e sua participação no 
mercado; 
VI- apoiar: 
a) a aplicação de capital empreendedor e o direcionamento de linhas de investimentos às 
demandas das empresas incubadas; 
b) a captação de recursos de órgãos de fomento para aplicação em ações que beneficiem 
horizontalmente as empresas incubadas e as incubadoras; 
VII - buscar o intercâmbio com: 
a) entidades nacionais e internacionais de fomento à inovação, à tecnologia e ao 
empreendedorismo; 
b) entidades congêneres no país e no exterior; 
VIII - promover e apoiar a realização de eventos, reuniões técnicas, missões técnicas e 
outras ações, em nível nacional e internacional, em apoio às incubadoras de empresas de 
base tecnológica no Estado de São Paulo. 
Artigo 14 - Constituem requisitos para inclusão de incubadoras à Rede Paulista de 
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica - RPITec: 
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incubadora, cujo ato constitutivo demonstre: 1 l 
a) tratar-se de entidade privada ou de entidade do setor público da Administração Indireta 1 i1 

e Fundacional; 1~ 
b) ter objetivos comp~tíveis com os.arrol?do~ no artigo 13 ?e~te decrt~· N·!:/11 · p 
e) ter modelo de gestao adequado a reallzaçao de seus objetivos; _FOLHAS ~= _J 
d) possuir capacidade técnica e idoneidade financeira para gerir a inc~b~a~d;,o~r;;;a~; ==~=-n:i::~'/== 
li - a apresentação de: 
a) requerimento pela entidade gestora, contendo justificativa do pleito e caracterização 
detalhada do empreendimento; 
b) planejamento estratégico e operacional para sua instalação e desenvolvimento; 
e) relatório identificando o perfil das empresas incubadas, de acordo com as vocações 
econômicas e produtivas e as áreas de atuação das instituições de ciência, tecnologia e 
ensino na região; 
Ili - o oferecimento de infraestrutura, espaço físico e instalações de uso compartilhado, 
como biblioteca, serviços administrativos e de escritório, salas de reunião, auditório, 
utilidades, facilitando, ainda, o acesso a laboratórios, grupos de pesquisas em 
universidades, institutos, centros de pesquisa e instituições de formação profissional; 
IV - a promoção de apoio nas áreas de gestão tecnológica, empresarial e mercadológica, 
dentre outras, visando o desenvolvimento e a consolidação das empresas incubadas; 
V - a existência de modelo de gestão adequado à realização de seus objetivos; 
VI - a previsão na sua estrutura organizacional interna, de órgão colegiado com as 
seguintes características: 
a) é responsável pelo planejamento e pela direção estratégica; 
b) tem a atribuição de zelar pelo cumprimento do objeto social da entidade; e 
e) pode contar com representantes do Município onde se encontra instalada a incubadora, 
de instituições de ensino e pesquisa e. de entidades privadas representativas do setor 
produtivo; ·, 
VII· - a demonstração de sua viabilidade= econômico-financeira, indicando a existência de 
recursos próprios ou oriundos de instituições .de fomento, instituições financeiras ou outras 
entidades. de apoio às atividades empresariais, em especial as direcionada& para micro e 
pequenas empresas; ,. 
VIII - a demonstração de capacidade para criar as condições·•para ·que as empresas 
incubadas se consolidem . 
Artigo ·15 - Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, como coordenadora da Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Bases 
Tecnológica - RPITec, por meio da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação: 
1 - decidir, nos termos deste decreto, a inclusão de incubadora na RPITec e respectiva 
exclusão; 
li - harmonizar as atividades das incubadoras integrantes da RPITec com a política 
científica, tecnológica e de inovação do Estado de São Paulo; 
Ili - zelar pela eficiência dos integrantes da RPITec, mediante articulação e avaliação das 
suas atividades e do seu funcionamento; 
IV - acompanhar o cumprimento de convênios ou outros instrumentos jurídicos celebrados 
pelo Estado com as entidades gestoras das incubadoras integrantes da RPITec; 
V - desenvolver, contratar e/ou apoiar a realização de estudos e projetos em apoio ao 
desenvolvimento das atividades da RPITec; 
VI - elaborar relatório anual de avaliação de desempenho das incubadoras integrantes da 
RPITec. 
Artigo 16 - A inclusão da incubadora na Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de 
Base Tecnológica - RPITec e a respectiva exclusão dar-se-á mediante resolução do Titular 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 
§ 1° - Será excluída da RPITec a incubadora que descumprir qualquer dos requisitos 
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exigidos quando de sua inclusão ou que tiver 
1

Jdesempenho desfâ drável segundo o 
relatório previsto no inciso li, alínea "c'', do artigo 14 deste decreto. U 
§ 2° - A exclusão a que se refere o "caput" deste artigo pode ocorrer, ainda, a pedido da 
entidade gestora. 
Artigo 17 - O Governo do Estado de São Paulo poderá apoiar as incubadoras 
credenciadas na Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica -
RPITec, mediante a celebração, com a gestora ou com o responsável de que trata o inciso 
1 do artigo 14 deste decreto, de convênios e outros instrumentos jurídicos, visando a 
realização de estudos, obras civis e aquisição de equipamentos. 
Artigo 18 - As incubadoras com credenciamento na Rede Paulista de Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica - RPITec deverão anualmente, no mês de abril, apresentar 
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação relatório, 
para acompanhamento e avaliação de desempenho do empreendimento, com os 
seguintes indicadores: 
1 -Aspectos Financeiros e Sociais: Íip:;ROc;;::;::-.-:f\r:-ã0:\71~-~~-.. 
a) postos de trabalho, gerados discriminados por tipo de atividade; FOLHAs -óVS~~J...11..-4\+.-l 
b) número de empresas: 

• 1. instaladas, por segmento de atuação; 
2. geradas/graduadas, por segmento de atuação; 
e) dados econômicos, financeiros e contábeis referentes ao exercício anterior; 
d) recursos públicos e privados aplicados. 
li - Aspectos Científicos, Tecnológicos e de Gestão: 
a) qualificação da equipe gestora; 
b) número de: 
1. projetos de P&D/ano com as universidades e institutos de pesquisas; 
2. pesquisadores por área de conhecimento/competência; 

. e) áreas de competência da incubadora;· 
d) plano de metas e plano estratégico; 
111·-Aspectos Competitivos e de Infraestrutura e Sustentabilidade: 
a) quantidade de: 
1.·mão.de obra qualificada formada na região; 
2. pessoas empregadas na incubadora; 
b) custo de instalação, assim como despesas com locação e· condomínio; 

• 
e) número de: 
1. interações com universidades e institutos de pesquisa, como convênios, contratos e 
laboratórios compartilhados; 
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2. patentes solicitadas e de patentes concedidas por organismos nacionais e 
internacionais; 
3. empresas de atuação internacional; 
4. tecnologias licenciadas/geradas pela interação universidade-empresa; 
5. relacionamentos internacionais estabelecidos; 
6. participação em eventos nacionais e internacionais, como feiras, seminários, encontros 
e "workshops"; 
d) impacto regional do empreendimento. 

SEÇÃO IV 

Da Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica - RPCITec 

Artigo 19 - A Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica - RPCITec tem como 
objetivos: 
1 - estimular: 
a) a cultura de inovação nos municípios do Estado de São Paulo; 

16/10/2018 10:13 



do..,>602802'.0320" ~li• 111 •lill•Jlwww.•t.•·"'·"'1\""'"'"""';''"""'"4"1'"Wd<o ... 

b) os Centros de lnov~çao Tecnológica integrantes da RPCITec a realizar pesquisa, 
desenvolvimento e engenh

1
aria de novos prod~tos e/ou processos; 

• 

• 
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li - estimular e facilitar o estabelecimento e/ou a consolidação de parceria de Centros de 
Inovação Tecnológica, integrantes da RPCITec, com empresas e organizações do setor 
produtivo, com vista ao desenvolvimento de processos e/ou produtos inovadores; 
Ili - divulgar, fomentar e disponibilizar serviços tecnológicos e de incremento da inovação 
na empresa, por meio de instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de 
inovação do Estado de São Paulo; 
IV - realizar treinamento, capacitação, eventos, missões técnicas, nacionais e 
internacionais, e outras ações visando apoiar a atuação dos Centros de lnovaçã , 
Tecnológica integrantes da RPCITec; 
V - estabelecer relações de cooperação com redes congêneres PROC. N·~~J.Ul---~:-1 
VI - buscar o intercâmbio com entidades nacionais e internacion ~ to à inova ão - ,,,_ 
à tecnologia e à cooperação entre os Centros de Inovação Tecnológica', as urnvers1 a es e 
as empresas; 
VII - apoiar a captação de recursos de órgãos de fomento para aplicação em ações que 
beneficiem os Centros de Inovação Tecnológica, bem como as entidades e empresas a 
eles associadas ou usuárias de seus serviços e pesquisas. 
Artigo 20 - Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, por meio da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, proceder à 
avaliação da viabilidade técnica, científica e econômica da implantação de um Centro de 
Inovação Tecnológica, 
Parágrafo único - O interessado na implantação do Centro de Inovação Tecnológica 
encaminhará à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, por meio de ofício, um Termo ,de Referência demonstrando a organização do 
Sistema Local de Inovação, a base econômica,do município e as seguintes informações 
sobre a existência de:· 
1. organizações: 
a) produtivas locais, privadas e/ou públicas; 
b) .de. ensino, pesquisa e inovação tecnológica, como universidades, 'institutos, centros e 
grupoS" de pesquisa;· 
.e) financeiras, como bancos, "venture capital", investidores individuais e clubes de 
investimento; 
d) de comércio interno e externo; 
e) públicas, como prefeituras e Secretarias de Estado; 
f) de coordenação de classe, como sindicatos patronais e trabalhistas; 
g) de infraestrutura comum, como de serviços básicos e de provimento de informações; 
h) de fomento setorial; 
2. incubadoras de empresas de base tecnológica. 
Artigo 21 - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
poderá autorizar o credenciamento na Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica 
- RPCITec do empreendimento que cumpra os seguintes requisitos: 
1 - a existência de pessoa jurídica sem fins lucrativos encarregada da gestão do Centro de 
Inovação Tecnológica, cujo ato constitutivo demonstre: 
a) tratar-se de entidade privada ou de entidade do setor público da Administração Indireta 
e Fundacional; 
b) ter objetivos compatíveis com os arrolados no artigo 19 deste decreto; 
e) ter modelo de gestão adequado à realização de seus objetivos; 
li - a apresentação de: 
a) requerimento pela entidade gestora, contendo justificativa do pleito e caracterização 
detalhada do empreendimento; 
b) documento comprobatório de que a área destinada à instalação do Centro de Inovação 
Tecnológica esteja situada em local cujo uso seja permitido pelo zoneamento urbano e 

16/10/2018 10:13 



• 

• 

li of 14 

lts.03.2014 ,~, 1 ~I ~F https://www.al.sp.,o 

ompatível com asUnalidades do empreendimento; , 

v '--1-·-ositorio/legislacao/decreto/2014/d 
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Ili 1- o oferecimento ~o espaço físico, que poderá conter infraestr 
lcompartjlhado, como biblioteca, serviços administrativos e de escritório, salas de reunião, 
auditório, utilidades, facilitando, ainda, o acesso a incubadoras, laboratórios e grupos de 
pesquisas de universidades, institutos, centros de pesquisa e instituições de formação 
profissional. 

utura e instalações de us '/ 

Artigo 22 - A inclusão de empreendimento na Rede Paulista de Centros de Inovação 
Tecnológica - RPCITec e a respectiva exclusão dar-se-ão por meio de resolução do Titular 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 
§ 1º - Será excluído da RPCITec o Centro de Inovação Tecnológica que vier a descumprir 
qualquer dos requisitos exigidos quando de sua inclusão ou que tiver avaliação de 
desempenho desfavorável. 
§ 2º - A exclusão a que se refere o "caput" deste artigo pode ocorrer, ainda, a pedido da 
entidade gestora. 
Artigo 23 - O Estado de São Paulo poderá apoiar os Centros de Inovação Tecnológica 
mediante a celebração de convênios e outros instrumentos jurídicos com as respectivas 
entidades gestoras . 
§ 1º - Os convênios que disponham sobre a realização do estudo de viabilidade técnica, 
econômica e financeira e do plano de negócios do empreendimento, dependem de prévia 
assinatura de Protocolo de Intenções. 
§ 2º - Os convênios visando a realização de obras civis e aquisição de equipamentos só 
poderão ser celebrados com entidades gestoras de Centros de Inovação Tecnológica 
credenciados na RPCITec. 
§ 3° - Os convênios que disponham sobre aquisição de bens móveis deverão conter 
cláusula com a seguinte condição: 
na.hipótese de substituição da gestora ou do responsável pela representação do Centro de 
Inovação.Tecnológica, o substituído transferirfl a seu substituto, sem qualquer ônus: 
1. os bens. móveis adquiridos em decorrência do Ajuste; e 
2. os excedentes financeiros existentes. 
Artigo· 24·.;... Os Centros de Inovação Tecnológica com credenciamento na Rede Paulista 
de ·Céiltros de Inovação Tecnológica - RPCITec deverão anualmente, no ·mês de abril, 
apresentar' à .Secretaria de Desemiolvimento ·Econômico, Ciência, Tecnologia e.· Inovação 
relatório, para acompanhamento e avaliação de desempenho do empreendimento, com os 
seguintes indicadores: 
1 - Aspectos Financeiros e Sociais: 
a) postos de trabalho gerados, discriminados por tipo de atividade; 
b) número de empresas: 
1. instaladas, por segmento de atuação; 
2. geradas/graduadas, por segmento de atuação; 
e) dados econômicos, financeiros e contábeis referentes ao exercício anterior; 
d) recursos públicos e privados aplicados; 
li - Aspectos Científicos, Tecnológicos e de Gestão: 
a) qualificação da equipe gestora; 
b) número de: 
1. projetos de P&D/ano com as universidades e institutos de pesquisas; 
2. pesquisadores por área de conhecimento/competência; 
e) áreas de competência do Centro de Inovação Tecnológica; 
d) plano de metas e plano estratégico; 
Ili - Aspectos Competitivos e de Infraestrutura e Sustentabilidade: 
a) quantidade de: 
1. mão de obra qualificada formada na região; 
2. pessoas empregadas no Centro de Inovação Tecnológica; 
b) custo de instalação, assim como despesas com locação e condomínio; 
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1. interações com universidades e institutos de pesquisa, como convênios, contratos e 
laboratÇirios compartilhados; 
2. patentes solicitadas e de patentes concedidas por organismos nacionais e 
internacionais; 
3. empresas de atuação internacional; 
4. tecnologias licenciadas/geradas pela interação universidade-empresa; 
5. relacionamentos internacionais estabelecidos; 
6. participação em eventos nacionais e internacionais, como feiras, seminários, encontros 
e "workshops"; 
d) impacto regional do empreendimento. 

SEÇÃO V 

Da Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica - RPNIT 

Artigo 25 - A Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica - RPNIT tem como 
objetivos: 
1-apoiar: 
a) a implantação, o fortalecimento e a institucionalização nas Instituições Científicas e 
Tecnológicas do Estado de São Paulo - ICTESP, de Núcleos de Inovação Tecnológica -
NITs; 
b) a formulação de políticas para comercialização de tecnologias geradas nas Instituições 
de Pesquisas do Estado de São Paulo; 
li - congregar esforços para o fortalecimento das ações que visem à proteção da 
propriedade intelectual nos ICTESPs e à valoração de seus ativos intangíveis;. 
Ili - incentivar a geração e a transferência de tecnologia e a promoção da inovação no 
Estado de São Paulo; 
IV·• :buscar ·o intercâmbio e a articulação com organismos nacionais e internacionais de 

,., fomento e desenvolver mecanismos de apoio à .obtenção de financiamento para o 
desenvolvimento da propriedade Intelectual no Estado de São Paulo; . · 
V - estimular: 
a) -o empreendedorismo e o desenvolvimento de· ·novos· ·negócios· e de empresas · 
nascentes, "Startups", a partir das criações geradas nas ICTESP; 
b) a atração de investimentos para as empresas a que se refere a alínea "a" deste inciso; 
VI - propor processos, metodologias e estratégias para avaliação e comercialização de 
tecnologias oriundas das ICTESPs e promover maior interação entre essas instituições e o 
mercado; 
VII - propor o estabelecimento e a difusão de indicadores de desempenho do conjunto das 
atividades em todos os NITs integrantes da RPNIT; 
VIII - conectar a RPNIT com os demais atores do sistema de inovação do Estado de São 
Paulo, tais como incubadoras de empresas de base tecnológica, parques tecnológicos, 
Centros de Inovação Tecnológica e arranjos produtivos locais; 
IX - contribuir para a formulação e implementação de um modelo de articulação entre os 
NITs das ICTESPs, propiciando uma sinergia entre os mesmos; 
X - promover e apoiar a realização de eventos, reuniões técnicas, missões técnicas e 
outras ações, em nível nacional e internacional, em apoio às ICTESPs, através dos seus 
NITs. 
Artigo 26 - Constituem requisitos para inclusão de Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT 
à Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica - RPNIT: 
1 - a existência de departamento/órgão encarregado da gestão da política de inovação do 
ICTESP ao qual esteja vinculado, que demonstre: 
a) tratar-se de unidade do setor público da Administração Direta, Indireta e Fundacional; 

. .. , .. 
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b) ter objetivôs compatíveis com os arrolados no artigo 25 deste dectettoc. N".:.110J~\\5:;.lu.fi.1.--~JiH} __ -1_ 

e) ter modelo de gestão adequado à realização de seus objetivos; 1,!_FO~L;!::HAS~::~i::""'\=IC:l-=:~:;"f'l~:a::i::~. 
li - a apresentação de: 
a) requerimento, pelo gestor, contendo justificativa do pleito e caracterização detalhada do 
NIT; 
b) planejamento estratégico e operacional para instalação e desenvolvimento do NIT. 
Parágrafo único - Além do previsto no inciso 1, alínea "a", deste artigo, poderão integrar, 
ainda, a RPNIT, os NITs de outras Instituições de Ciência e Tecnologia Públicas ou 
Privadas presentes no Estado de São Paulo. 
Artigo 27 - Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, por meio da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação: 
1 - decidir, nos termos deste decreto, sobre a inclusão de NIT na RPNIT e respectiva 
exclusão; 
li - harmonizar as atividades dos NITs com a política científica, tecnológica e de inovação 
do Estado de São Paulo; 
Ili - acompanhar o cumprimento de convêniõs ou outros instrumentos jurídicos celebrados 
pelo Estado com as entidades gestoras dos NITs; 
IV - desenvolver, contratar e/ou apoiar a realização de estudos e projetos em apoio à 
implementação de Núcleos de Inovação Tecnológica nas Instituições de Pesquisas do 
Estado de São Paulo, bem como na formulação de um modelo eficaz de articulação. 
Artigo 28 - O Governo do Estado de São Paulo poderá apoiar as instituições de 
pesquisas integrantes na Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica - RPNIT, 
mediante a celebração, com o responsável de que trata o inciso 1 do artigo 26 deste 
decreto, de convênios, parcerias e outros instrumentos jurídicos, visando a realização dos 
objetivos que trata o artigo 25 deste diploma legal. 
Artigo 29 - Será excluído da Rede Paulista de.Núcleos de Inovação Tecnológica-- RPNIT 
o Núcleo de Inovação Tecnológica que. d_escumprir quaisquer .dos requisitos exigidos 
quando de sua inclusão. .. , 

SEÇÃO VI 

Disposições. Finais 

Artigo 30 - O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
poderá, mediante resolução, expedir normas complementares para o cumprimento dos 
dispositivos constantes deste decreto. 
Artigo 31 - Ficam incluídos na Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica -
RPNIT, os Núcleos de Inovação Tecnológica que se enquadrem em uma das seguintes 
situações: 
1- tenham sido criados pelo Decreto nº 56.569, de 22 de dezembro de 2010, no âmbito da 
Administração Direta; 
li - se encontrem regularmente criados no âmbito da Administração Indireta e Fundacional. 
Artigo 32 - As empresas integrantes de parques tecnológicos que compõem o Sistema 
Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec, a serem relacionadas por resolução conjunta 
dos Secretários da Fazenda, de Planejamento e Desenvolvimento Regional e de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, poderão utilizar o crédito 
acumulado do ICMS de que trata o Decreto nº 53.826, de 16 de dezembro de 2008, e 
alterações posteriores, somente após o credenciamento definitivo do parque tecnológico 
junto ao SPTec. 
Artigo 33 - Fica a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação autorizada a representar o Estado na celebração dos convênios mencionados no 
§ 1° do artigo 3° deste decreto, devendo os respectivos instrumentos obedecer às minutas 
padrão a serem aprovadas mediante decreto específico. 
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Artigo 34 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, em especial: 

1 - o Decreto nº 54.196, de 2 de abril de 2009; lFOPROC-Lu"r: /J~~ !'\ ~ l 
li - o Decreto nº 56.424, de 23 de novembro de 2010. ..,,,., ___ 

1 Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 2014 -- -
GERALDO ALCKMIN 
Rodrigo Garcia 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 25 de março de 2014 . 

· . 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Vide Emenda 
Constitucional nº 91. Emendas Constitucionais 

de 2016 
Emendas Constitucionais de Revisão 

Ato das Disposicões Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do dísposto no § 3° do art. 5° 

INDICE TEMÁTICO 

Texto compilado 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exerclcio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

- ·internacional, com a solução pacifica das controvérsi;is, ·promulgamos, sob a· proteção de Deus, ·a seguinte 
,coNSTlTUIÇÃO DA RERÚBLICA FEDERATIVA DO 13RA~IL. 

TITULO 1 
DOS PRINciPIOS FUNOAMENTAIS 

~-' Art. 111.A Repúbfica Federativa do Brasil, fonnada pela união indissolúvel dos Estados e M.lnicipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

• 

1 of 118 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

1- a.~~berania; 

11- a cidadania; 

Ili - a dignidade da pessoa humana; 

W - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasíl: 

1- construir uma sociedade fMe, justa e soUdária; 

11- garantir o desenvolvimento nacional; 

UI - erradicar a pobreza e a marglnallzaça.o e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

rv - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes principias: 

1- independência nacional: 

li - prevalência dos direitos humanos; 

111- autodeterminação dos povos; 

rv - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 
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XI - transito e transporte; 

XII- jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização; 

XN - populações indgenas; 

Y:iJ - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; 

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exerclcio de profissões; 

1 PROC. Nº ?7 11 
FOLHAS 98( 6a 

,.· 

XlQI eFgaAlca9ãe j1:1Elieiár-ia, Ele MAistér-ie Pl:fBllee e Ela QefeAser-ia Pl:fBlisa Ele 9istr-ita FeEleral e Eles Teffitér-ies, bem seme ei=gaR~a9ãe 
aElmiAistrativa Elestes; 

XVII - organização judiciária, do Mnistério Público do Distnlo Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como 
organização administrativa destes; <Redacão dada oela Emenda Constitucional nº 69. de 2012) <Producão de efeito) 

X\1111- sistema estaUstico, sistema cartogréfico e de geologta nacionais; 

XIX- sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular; 

XX- sistemas de consórcios e sorteios; 

XXI- normas gerais de organização, efetlvos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das policias militares e corpos de bombeiros 
militares; "' 

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais; 

1 

• XXlll - seguridade social; 

,:' 

12ofll8 

XJ(!.I - diretrizes e bases da educação nacional; 

XIN - registros públicos: 

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

mq1 Aermas gerais i:fe Raita9ãe e seAtrata9ãe, em tedas as maáaliElaefes, para a aáFRiAistFa9ãe pl:Íbliaa, a'ireta e iRa'ireta, iAslYía'ae as 
hlAEla9ães iRstit1:1íelas e maAtielas pele PaElar Pl:fBliaa, Ras Elivarsas esferas de IJG\'ame, a empresas seti 0e1::1 eeRtFSle; 

XXVll - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais 
da União, Estados, Distrito Federal e M.lniclp!os, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, 
nos termos do art. 173, § 1º, Ili; (Redacão dada oela Emenda Constituck>nal nº 19. de 1998) '!.. ·.: : •: 

·XXV111 J. defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marftima, defesa civil e mobmzação nacional; 
•' 

: ..... · .... ~· 

XXIX - propaganda comercial. 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estàdos a leglStar sobre questões especfficas das maÍérias retacionad8s neste artigo. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distritl? ~ederal e dos fvl.lnlclpios: 

1- zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conseívar o patrimônio público;· 

!, H - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

,j UI.~ proteger os documentos, as obras e outros bens de .valor histórico, artlstico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sitias arqueológicC?s: 

W - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artistice ou cultural; 

V praperaieAar as meias Ele aaesse à au1t1:1Fa, à eE1Ysa9ãe e à eiêRaia; 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 
inovação; lRedacão dada oeta Emenda Constitucional nº 85 de 2015l 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas: 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

IX- promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico: 

X- combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 

XI- registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

XII - estabelecer e implantar polftica de educação para a segurança do transito. 

Parágr:afa !iAiae. b~ sempleFReAta· fiira"á Rer:ma0 ~aFa a ses~eravae entra a blRiãa a as EstaEles, e b\istRte FaEfeFa' e e0 Plmisí13ie0, teAEle em 
·~sta e eei1:1ilil:IFie Ele ElaseAvel'limeRta a !la 13em estar em êml:lite AasieAal. 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os M.iniciplos, tendo 
em vista o equilibrio do desenvoMmento e do bem-estar em âmbito nacional. <Redação dada oela Emenda Constitucional nº 53. de 
20061 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

... 
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'f-'4.> 
l - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanlstico; 

li - orçamento: 

111- juntas comerciais; 

rJ - custas dos serviços forenses; 

V - produção e consumo; 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição; 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artrsUco, turístico e paisagístico: 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistice, estético, histórico, turístico e paisagistice; 

IX. eEl:Ysa~ãe, Sl:lltYFa, eRsiAe e El:es13eFte; 

IX educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação; <Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 85. de 2015) 

·. 

X- criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 

XI - procedimentos em matéria processual; 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

XIII - assistência juridica e Defensoria pública; 

XN - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 

~ - proteção à infância e à juventude: 

XVI- organização, garantias, direitos e deveres das policias cMs. 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União Umltar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3° Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a ,suas. peculiaridades. 

§.4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais· s~spende a eficácia da le! estadual, no que lhe for contrário . 

.... 
CAPÍTULO Ili 

-·· 
DOS ESTADOS FEDERADOS· 

" ·Art:25. Os Estados organizam-se e regem.-se pelas Constltyições e lels. que adotarem, observados os principiQt> desta Constituição. 

§ 1º São r.eservadas aos Estados as competências que não lheS sejam vedadas por esta Constituição. 

§ 2º Gaba aes E:staeles e1EfllBFBF BiretameRte, 01:1 ffle9iaAte seAseseãe, a em13resa estatal, eem el!sl1:1siYiBaEle ee elistFiti1:1f1iãe, .as sef\'Í'i!SS lesais 
Qe gá6 SaAaU~aele. 

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão. os.serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de 
medida provisória para a sua regulamentação. <Redacão dada oela Emenda Constitucional nº 5. de 1995) 

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrreg!ões, constituldas por 
agrupamentos de munic"ios limitrofes, para Integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

1 - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 
obras da União; 

n- as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domlnlo, excluídas aquelas sob domnlo da União, Municlpios ou terceiros; 

UI- as Ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; 

rv - as terras devolutas não compreeÕdidas entre as da União. 

Art. 27. O número de Deputados ã Asaembléla Legislativa correspondera ao triplo da representação do Estado na Camara dos Deputados e, 
atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, 
Inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação és Forças Armadas. 

S 2!l A Fem1:1Aei:a~ãe Bes Qe131;1ta9es Estaei1:1ais seFá fbraela em eaEfa leglslatl::1Fa, 13ai:a a e1;1tiseqQeAte, pela A&semtiléia beglslati·oa, ebserw:ee e 
q1;1e Efis13ãem as aFts. aFts. 169, li, 163, Ili e 163, § 2.º, l 

S 2.º A FeFR1;1AeFa1iãa eies 9013utaees EstaEll:fais seFá fiuaea em eaela legislat1:1Fa, paFa a s1;1beeqQeAte, pela Assembléia begislatP a, ellseRsBe e 
q1:1e BispãeFH es eFts. aFl:s. 169, li, 163, Ili e 163, § 2.º, 1, Ra rai!ãB Ele, Re máJâme, seteRta e siRee flBF eeAte daquela eetalleleei9a, em espésie, para as 
9ep1;1taEles FeEleFais. íRe9'asãe elaEla eela E:meABa GeRstitusieAal A9 1 1QQ2l 

§ 2º o subsidio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembléia Leglslatlva, na razão de, no máximo, setenta e cinco por 
cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7°, 150, li, 153, UI, e 153, § 2°, 
1. íRedacão dada oela Emenda Constitucional nº 19 de 1998l 
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li - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso 1, o ~;e;;.:i;~~Wl:=:ml!!!l!!!t:a=).í:i!::j 
Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; (Incluído 
oela Emenda Constitucional nº 86 de 2015) 

Ili - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso li, o Poder Executivo 
encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja 
insuperável; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86 de 2015) 

IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso Ili, o 
Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder 
Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, 
de 2015) 

§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do§ 14, as programações orçamentárias previstas no§ 11 
não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 
1 do§ 14. (Jncluldo pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira 
prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida 
realizada no exercício anterior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento 
da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no§ 11 deste 
artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas 
discricionárias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de 
forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. (1 ncluido 
pela Emenda Constitucional nº 86 de 2015) 

Art. 167. São vedados: 

1 - o inicià de programas ou projetos não incluidos na lei orçamentária anual; 

U- a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentár16s ou adicionais; 

-.. ·-.··· Ili·-- a ·realização de operações de créditos que excedam o mOntahte'..das despesas de capital, ressãlvadas 'as autorizadas médiante créditos 
· tuplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 

'·-·· ' 't· ~' a .;,iAé1::1la9ãe ele reGeita Se iFRflGstes a éFgãe, fuAele 01:1' eles~esa, ressa!VaElas a repaFti9ãe EIS pFêdute' Ela afresaâa9ãe â.ês iFApásies a E1t:1e s·e 
•• , ... ref.ereFrl es aFts. j611e169, a âestiRa9ãe âe reet:1raes para FF1aRl:lteR9ãe.e âeseR"el·~FAeRte âe,eReiRe, eeFr1e el'etei:miRaâe ~ele art iHí!:, e a presta9ãe 

~e l)Htias às epera9êes âe 6Féâite per aRteslpa9ãe de reseita; pre .. istas'Re aft. 1ê§, § 8°: · · · 
•'· h_. !-·-· .-.··!\' a ·4RG1:1laçãe de reseita âe iFrlpestas a éi:gãe, fuRel'a a1J âespese, Fessalvael'as a repaFll9ãe Ele pFeâ1Jte ela aFRieaEla9ãa elas·iFApestes a E11Je se 

t. ~ ':- FefeFeFrl as aFts. 1511e159, a âestiAa9ãe Ele rest:1rses 13ara À'laRt:1teR9ãe·e deseAuelviFAeRte ele BRsiRe, seme eletei:mlAaele pele aFl. í!:1í!:, e a 13resta9ãe 
• ~ •. ele ijBFaAtias às e13era9ães Ele sréelite 13BF aAteelpa9ãe ele reseita, pre\•istas Re aFl. 1ê§, § 8.0

, bem assim e Elispeste RB § 4.0 deste aFtl111e: 
.,. •" • fReâaeãe Elaela eela EFABAEla GeAstib:1sieAal Rº d. Ele 199dl" ·t :t.: 

•.. P/ a HIRst:1la9ãe de reseita Ele impestes a éi:gãe, fuAele et:1 despesa, ressaMlelas a repaFtl9ãe ele preelute ela aFRisaâa9ãe S'es iFApestes a que se 
FefeFBm as afts. 1§8 e 1§9, a elestiRa9ãe de ras1::1Fses paFa as a9ães e sef149es pútllises ele ealfel'e e paFa maRuten~ãe e EleeeR•JeMmeRte âe Msille, 
seFAa eletefff'liRaele, respesti'JaFFIBAle, peles aFts. 198, § 22, e í!:12, e a presta9ãe âe flBFaAtias às apera9ães ele sréelite peF aRtesi13a9ãe de reseita, 
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pre'listae AB aFt. 1ê5, § 8°, beFrl seFAe e elispeste RB § 4ºEleste aFli9e; fReelasãe elada sela éFAeAEla GeRstitt:1sieRal Rº29 ele í!:QQQ) 

W - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e 
para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2°, 212 e 37, XXII, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8°, bem como o disposto no § 4° deste artigo; 
íRedacãa dada pela Emenda Constltucional nº 42 de 19.12.2003> 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 

vt - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, 
sem prévia autorização legislativa; 

VII- a concessão ou utlllzaçao de créditos lllmltados; 

VIII - a utilização, sem autorização legislativa especifica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou 
cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5°; 

IX. - a Instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e 
Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com peSsoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos f.Alnicípios. ítnclufdo pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998l 

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, 1, a, e TI, para a realização de despesas distintas do 
pagamento de benefcios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Jncluido cela Emenda Constitucional nº 20 
de 1998) 
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§ 2° Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercicio financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro meses daquele exercCio, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orÇãmento do 
exerclcio financeiro subseqüente. 

§ 3° A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisfveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 

§ 4.0 é pennitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam 
os arts. 157, 158 e 159, 1, a e b, e li, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com 
esta. ílncluldo oela Emenda Constitucional nº 3 de 1993> 

§ 5° A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 
para outra poderão ser admitidos, no ãmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo 
de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem 
necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo. !lncluk:!o pela 
Emenda Constitucional nº 85 de 20151 

M. 1ê8. Gs ree1:1rses seFfE!s13eAdeAtes às data9ães er9ameAtárias, sem13reeAdidas as sfédltes s1:1plemeAtares e espesiais, destlRades aes 
éi:oães das Pederes begislatPre e J1:1dlsiê:Fle e Ele ~ARistéFie PYblise, ser ltles ãe eRtreg1:1es até e Elia 2Q de eaEla mês, Ra feRRa Ela lei sem131emeRtar a 
ei1:1e se refere e aFf:. 1êé, § 9°. 

' 1 
M. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Mnistério Púbfico e da Defensoria Pública, ser-fhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 
duodécimos, na fonna da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°. íRedacão dada pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004) 

M. 1ê9. A Elespesa sem passeai at91e a iRaliYe da YRiãe, das EstaEfes, de Qistrite Fedeml e Eles Ml:IAlslpies Rãa 13eElerá ei'6eEler as limites 
estabelesiEles em lei sem13lemeRtar. 

Parágrafe éRise. li seAsessãe de q1:1alEt1:1er ·mAta€jem 01:1 a1:1meAte Ele rem1:1ReFa9ãe, a eFia9ãe Ele sarges 91;1 altera9ãe Ele estrJt1:1Fa Ele sarreiras, 
bem seme a aElmissãe Ele 13esseal, a i:t1:1alei1o1er tlt1o1le, peles érgães e eRliElaEles Ela aE1mlRistra9ãe Ellreta 01.1 IRElireta, iRsl1o1si·re fuAEla9êes iRstitYklas e 
maRtlElas pele PeEler Píibliee, sé 13eE1erãe ser feitas: 

M. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos M .. mlclplos não poderá exceder os l!mites 
estabelecidos em lei complementar. <Redacão dada oela pela Emenda Constitucional nº 19 de 19981 

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer titulo, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituldas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: <Renumerado do parágrafo único. pela Emenda 
CÔnstitucional ilº 19 â'é 19981 · ~ '·~· · ·( • 0

•• •• ~ l· ' ' 

' • • , 1 - se ho'uver prévia dotação orçamentária suficiente para·' atender às prOjeç'ões de êtespesa de· pesSbài ·ê· ·aô~ àCréscimos dela 
~ decorreí!tes: ílncluido oela Emenda Constitucional nº 19 de 1998) 

• n ",.''J 

''1 ·-·~, .;.. .. ·~•* u ... se houver autorização especifica na lei de diretrizes•orçamentárias;:ressalvadas às errtr.'resas públicâ.s e·as·sóciedades de econorhia·'- 1 

~ ~ {-~. '\'mista. ClncluldooelaEmendaConstitucionalnº19.de1998l 1~ ••
1 
• .._. 

\~. '~-,~ !'" ';;•>§ 211 ·!E>ecorrido o prazo estabelecldo na lei complementar .referida rieste artigo ~para• a adaptaçãb. àós 'paramefroS· ali ilrevistos: serãtr 
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais' aos Estados, ao Distrito Federal e'aos M.lniclpioS que não observarem 

••• 
· os· referidos limites. <lncluldo pela Emenda Constitucio'nal nº 1.9 de 1998f. 1- · 

'5<, .~ 

~. § 30, Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a 
·Uniã0; os Estados, o Distrito Federal e os M.micipios adotarão as seguintes-providências: ~ ·~·· ... tlnclufdo oela Emenda Constitucional·nº 
19 de 1998)· 

1- redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança: <lncluldo cela 
Emenda Constitucional nº 19 de 19981 

Jl - exoneração dos servidores não estáveis. <lncluido pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998) 
Emenda Constitucional nº 19 de 19981 

§ 4° Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19 de 1998> 

§ 5° O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a Indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de 
serviço. !Incluído pela Emenda Constitucional nº 19. de 1998) 

§ 6" o cargo objeto da redução prevista nos parllgrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou funçao 
com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. <lncluk1o pela Emenda Constitucional n° 19 de 1998) 

§ 7° Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4°. 
Emenda Constitucional nº 19 de 1998> 

TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 

CAPÍTULO 1 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

<Incluído oela 

M. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes principies: 

.. 
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1 § 4° A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substancias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento. bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 

Art. 20P~JVJ sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da' lel: 

1 - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de Interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

11- executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 

m - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

N - participar da formulação da polftica e da execução das ações de saneamento básico; @i.À 

• 

'/ iAGremeAtar em s1;1a área Ele ah:1a9ãe e EleeeRvel1imeAte eieAtifiae e teaAelêoise: 

V • incrementar, 
inovação; 

em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a 
(Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 

Vl- fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substancias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do melo ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

SEÇÃO Ili 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

M. 2Q~. Qs fllaAee ele flFe>~elêAela eeeial, meEliaAte eeAtrUn:li9ãe, eleREferãe, Aes teFmes ela lei, a: 
1 eebeftt:jra eles e\eAtes ele eleeA9a, IA:ralielez, meFte, lneh:llE!es es rest::tltaAtes ele aeieleRtes ele trabalhe,· elRiee e Feel1::1sãa; 
..._ aj1::1ela ê mantiteA9ãe eles ele19eAeleAtes eles seowraeles Efe baY1a reAela; 
Ili prete9ãe à matemlelaele, esf)ealalmeAte à oestaAte; 
W i:irete9ãe ae trabalRaeler em sih:1a9ãa ele elesemi:ireoe IAvelwAtáFie; 
V 13eRsãe i:ier maFte ele seg1;1raele, lleFAem ew mwlher, ae sêAj1;1ge ew eemi:iaAheire e eleJ:!eAeleAtes, etieeleehle e elispeste Ae § 6° e Ae aFt. 2Q2. 
§ 1º Q1::1alE1:1o:ter 19essea peelerá partisli:iar eles tienefieies ela J3Fe'Jielêneia seeial, meeliaRte eeAtfib1;1i9ãe Ra ferFAa eles plaAes J3F0'~elensiáries. 
§ 29 ~ asseg1;1raele e reajustameAte eles tieAefieias para J3FeseFYar lhes, eFA saráter 19ermaAeRte, p \'#iler real, eeAfefff!e eritéFies elefiAieles em lei. 
§ 3º1'eeles as saláries ele aeAtrib1;1i9ãe eeRaieleraeles Re Sála'-lle ele'beAefieie serã~ sei;=igieles meRetariameAle. 

• , .... ,~; § 4° Qe @BRAes Aatiltl::lals ele ém19regaele, a eiualeiwer tit1::11e;:.seFãa iAeerJ3eFaeles ae ealárie flB~ efe~e ele eeRtribwir;iãe J3Fe·JieleReiáÃa e aenseq9eAte 
re19ere'-1ssãe effi beRefíaies, nes eases e AB ferma ela lei. 

·," '!-J,····'V .. ~ ,,,_§ éº ~JeAllt::Jm tieAefieie f!:l::Je awbstitl:fa e saláFie ele aeRtAbl:iir;iãe ew.e renelimente da tFabalt:te ele eegt::JFaEle terá ·etar FAeRsâ.I iAferier ae salárie -.~ 's EW A gratifiear;iãe nataliAa Efas apeseRtaeles e fleAaieRistaa terá per tias e e valar eles flFeVeRtes ele mês ele elezeml1re ele eaela eÀe. 
t.•l ·F•. -~ • S .. PA J3revielêAala seaial maRterá seijwre aelet~·e, ele eaFéter eeFF1plemeAtar e faawltative, ;eweteaele per aeRtrlbwir;iêes aelieieAais .• 

• ,, •• 1 .• § 8º E!: veelaele s'-18veA~ãe eu aw1Rie ele Paeler Pbltiliae êe entielaeles ele 19re>.·IElêAaia 19ri·.·aela sem fiAS lwaFati\'95: . 

•. ~ J..<.·~ ,:ti:)"'...I,, 'i ~ •. .,,.,.,. M. 201.•Pf. previdência social será organizada sob a forma·de·regime11eral1..de cará.ter contributivo e de fiãaçãO'obrigatórta, obs.ervados critérios 
""~fl!. """ .. •' que preserxem o equilibrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos tennos da lei,.a:.·~ !Redacão dada.nela Emenda Constitucional nº 20 de. 

,._. • 
1998> Mde Emenda Constitucional n° 20· de 1998> '· "..,. . 

... ·:; 
.1- cobertura dos eventos de doença, Invalidez, morte e Idade avançada; íRedacão dada pela Emenda Constitucional nº 20. de 

1998) ., '· 
11- proteção à maternidade, especialmente à gestante; !Redacão dada cela Emenda Constitucional nº 20. de 1998) 

111- proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; lRedacão dada pela Emenda Constitucional nº 20. 
de 19981 

N - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; <Redacão dada cela Emenda 
Constitucional nº 20 de 19981 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 
2º. <Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998) 

§ 1º ' \'Selaela a aele?ãe ele mq1::lisites e sFitéRes eliferaAsiaeles para a GSAGessãe ele aJ3eseAtaeleria aes baAefisláFies ele regime geral ele 
pFevielêAaia aeGial, Fessalvaeles es sases Ele atMBaeles eneFaielas seb eeABi9ães espeGiais q1::1e prejt::Jeliqwem a saíiele e1:1 a iAtegFIEfaele fisisa, ElefiAiBes 
9FA lei GemplemeRtar. (Reelasãe elaela Bela é:ITleREla CeAstitl:tGieRal Rº ag ele 1998) P~ele EmeAEla CeRStitl::JsieRal Rº 2Q 

~ 

§ 1° i: vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de 
previdência saciai, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fasice e quando 
se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lel complementar. <Redacão dada oela Emenda 
Constitucional nº 47 de 2005> <Regulamento> Mqêncial 

§ 2º Nenhum beneficio que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal Inferior ao salário 
mfnimo. CRedacão dada pela Emenda Constitucional nº20 de 19981 

§ 3° Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de beneficio serão devidamente atualizados, na forma da lei. 
lRedacão dada oela Emenda Constitucional nº 20 de 19981 

§ 4° i: assegurado o reajustamento dos beneficias para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em 
lei. <Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 19981 

•. ~ 

\' .. 
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universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. 
Emenda Constitucional nº 59. de 2009) 

PRÓC. Nº .2-0 '?/ l 'Y 
FOLHAS~dacão dada pelª.5}- 6-; 

§ 4° Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art 208, VII, serão financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 

§ tiº G eRsiRa filRelameRtal píiblise teFá SefHa feRte aeliaiaRal ele fiRaRsiameRte a saRtFil:l1:1i9ãe sasial ele saláfie eel1:1sa9ãa, Fasalt:lic::la, Ra ferma ela 
lei, JlBlas BFRJ'IFBsas, Ejl::le Bela JlB9aFãe Eleeluzira aplisaijiãa FealizaEla Ae eAsiAB fuAelameRtal ela sa1:1s empre9aEles e ele13eAeleRtes, 

§ éº G eAsiAa fuAelaR=teAtal pél:llisa terá seme feAte aelisieAal Ele fiRaReiameAte a eeRtFil:'l1:1l9ãe seslal Ele saláÂe eEl1:1ea9ãe, Feseltliefa pelas 
empFeeas, Ra feFFAa Ela lei. íReElasãe efaEla eala EifileAEla GeAstit1:1sleAal Aº 14 Ele 19981 

§ 5° A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salárlo-educação, recolhida pelas empresas 
na forma da lei. !Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006) Mde Decreto nº 6.003 de 2006) 

§ 6° fts cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuk:fas proporcionalmente ao 
número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Chcluldo pela Emenda 
Constitucional nº 53. de 2006) 

M. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, definidas em lei, que: 

1 - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; 

li - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de 
encerramento de suas atividades. 

§ 1° Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo pára o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para 
os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do 
educando, ficando o Poder Público obrigado a Investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 2º Pê at~·iElaEles 1:1Ai·.·ef6itáFias ele i;ieset1:1isa e eitteRsãe 13eefarãa resebeF apeie fiAaRseiR3 ele PeeleF Píiblise. 

§ 2° As atividades de pesquisa, de extensão e de estimulo e fomento à inovação realizadas por 
universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro 
do Poder Público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 

M. 214. '\lei asta9eleGeFá e 13laRe AaelsRal Ele eEl1:1sa9ãe, Ele el1:1i:a9ãe pl1:1riaA1:1al, ·JisaREla à aFtiel:llayãe e as EleseR·r43~~FReRte ele eAsiAe em se1::1s 
ellverses RP·eis e à iAtefiFaljlãa elas a9ées Be PeefeF Pi:.elise Ej1:1e saAEll:li!alil à: 

. Art,, 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educaçã~. de ,duração decenal, com .o Qbjetivo de, a,_~ular o ~lste1J,1t;1 nacional de.~ducação em 
regirlie de~éolaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e esúatégiaS:de implementação 'parà assegurar a manutenção e desenvolvlfnento do 
ensino em .s~u:; ~!versos nlveis, etapas e modalidades p9F ,meio ête ~ções Jnteg.rada~ dq~.,po~~r,es.~t!._~l~os.Pa~ .. ctifer;entes e~~ras .fed~ra~vas que 
conduzam a: íRedacão dada cela Emendá Coristitucion81 nº 59 de 2009) ' ,.,. . 

., r- erradicação do analfabetismo; 
... 4, ' • •' •• " ··' 

li - universalização do atendimento escolar; ···' 
'UI·- melhoria Cla qualidade do ensino;· .. .,,... •r ' .. , ... ... .. ·· l, ~~ J\:;.•.,_" 

.. " . •. ~· .. ' <' 
W - formação para o trabalho; .. 

" 
V - promoção humanlstica, científica e tecnológica do Pais . 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação c~mo proporção do produto Interno bruto. 
(lncluk:Jo pela Emenda Constitucional nº 59 de 2009> 

SEÇÃO li 
DA CULTURA 

M. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, lndigenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional. 

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

§ 3° A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura. de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do Pais e à integração das 
ações do poder público que conduzem à: rrncluido pela Emenda Constitucional nº 48 de 2005) 

1 defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro: 

li produção, promoção e difusão de bens culturais; 

(incluldo pela Emenda Constitucional nº 48. de 2005) 

Chcluldo pela Emenda Constitucional nº 48 de 2005) 

Ili formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; 
nº 48. de 2005) 

Clncluldo pela Emenda Constitucional 

IV democratização do acesso aos bens de cultura; 

V valorização da diversidade étnica e regional. 

!lnclukto pela Emenda Constitucional nº 46 de 2005) 

(lncluldo oela Emenda Constitucional nº 48. de 2005) 

M. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados indMdualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

,. 

.. ' 
. " 
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PROC. N" ,'sJ ~ '? 
• FOLHAS ?j,. , , 

1- as formas de expressão; 

li - os modos de criar, fazer e viver; 

111- as criações cientificas, artísticas e tecnológJcas; 

W- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sitias de valor histórico, paisagistico, artlstico, arqueológico, paleontológico, ecológico e cientifico. 

§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 
a quantos dela necessitem. Nide Lei nº 12.527 de 2011> 

§ 3° A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturpis. 

§ 4° Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na fonna da lei. 

§ 5° Ficam tombados todos os documentos e os sitias detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

§ 6 ° É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita 
tributária liquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: 
ílncluldo oela Emenda Constitucional nº 42. de 19.12.2003) 

1- despesas com pessoal e encargos sociais; lilcluido oela Emenda Constitucional nº 42. de 19.12.2003> 

1 - serviço da divida; Chclui::to oela Emenda Constitucional nº 42 de 19.12.2003) 

111- qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. ílnclurdo oela Emenda 
Constitucional nº42. de 19.12.20031 

Art. 216-A O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo 
de gestão e promoção conjunta de polfllcas públicas de cultura, democráticas e pennanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, 
tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercblo dos direitos culturais. Clncluic:lo 
oela Emenda Constitucional nº 71. de 2012) 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na pollica nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabeSecidas no Plano Nacional de 
Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: Cilcluldo oela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

1- diversidade das expressões culturais; lncluldo pela Emenda Constltuclonal nº 71. de 2012 
. ,,) .. , ;,:;: .. ~·. ·~ 

11- universalização do acesso aos bens e serviços cultúrais; lncluldo oela Emenda Constitucfonal nº 71. de 2012 
, - " ' ... '. 1 

. IH - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento~ ~.bens cUlturais; lncluldo ;®iá E~enda CO'~stituCional nº 71 ·de 
2012 

' ' ·-' ' 't • ~ .. 
"\ !V,- cooperação entre os entes ~erados, os.agentes públicos,e privados atuante,s na área ,cult4ra!; 

Constitucional nº 71. ·de 2012 
lrÍcluldo oela Emenda 

'• 

.· '" 1 ~ ' ' - • • • 1 • • . •_,r, • 'f ,,_~ ~,.,~ .. , >,.• 
":·.~· •..• !. _x--,integração e Interação na execução das·pollicas, P.fQQ[êJO)$!_S,. projetos e"ações desenvolvidas~ ,·: ' 

Constitucional nº71, de 2012 - ~-

" • •• .1;1\ 
·1nc1uído pela Emenda 

• 
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VI- compleme,ntaridade nos papéis dos agentes culturais; 

VII - transversalidade das políticas culturais; 

lncluk:lo pela Emenda Constitucional nº 71. de 2012 ' . 
klcluk:fo cela Emenda Constitucional nº 71. de 2012 

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; lnclui::to pela Emenda Constitucional nº 71. de 2012 

IX- transparência e compartilhamento das Jnfonnações; lncluldo pela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 
2012 

hcluldo oela Emenda Constitucional nº 71 de 

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; 
de 2012 

Incluído pela Emenda Constitucional nº 71 

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. 
nº 71. de 2012 

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação: 
Constitucional nº 71 de 2012 

1- órgãos gestores da cultura; 

11- conselhos de política cultural; 

Ili - conferências de cultura; 

IV - comissões lntergestores; 

V - planos de cultura; 

Incluído oela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

lncluldo oela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

Incluído oela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

lncluldo pela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

lncluldo pela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

ilcluído cela Emenda Constitucional 

lncluldo pela Emenda 

VI- sistemas de financiamento à cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

VII- sistemas de infonnações e indicadores culturais; lnclufdo pela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

" 
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VIII- programas de formação na área da cultura: e lnclukio pela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

IX- sistemas setoriais de cultura. lncluldo cela Emenda Constitucional nº 71. de 2012 

§ 3° Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas 
nacionais ou pollticas setoriais de governo. lnclukfo pela Emenda Constitucional nº 71 de 2012 

§ 4° Os Estados, o Distrtto Federal e os M.micípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. 
ncluk:fo oela Emenda Constitucional nº 71. de 2012 

SEÇÃO Ili 
DO DESPORTO 

1 PROC. Nº ôbo ~ l"l 
FOLHAS 2'J 

M. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e nã~formais, como direito de cada um, observados: 

1- a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; 

D - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto 
rendimento; 

111- o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o nao- profissional; 

r.J - a proteção e o Incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 

§ 1° O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instanclas da justiça 
desportiva, regulada em lei . 

§ 2° Ajustiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. 

§ 3º O Poder Público incentivará o Jazer, como forma de promoção social. 

CAPITULO IV 
DA GllÔNGIA E TECNOLOGIA 

CAPITULO IV 
DA CllÕNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

CRedacão dada pela Emenda Constitucional n• 85, de 20151 

,, 
, . ,l\rL·218, o Estado promoverá e incel)tivprá; o ·de~envolvimento cientifico, -'a· pesqul&a, ·a cap;;icitação 
·cientifica· e tecnológica e a inovação. '· . CRe(facão'dada pela Emenda Constitucional nº 85 de 2015)" 

~-,.,. ~ ;."~•.\ ·~ • S ·1° P,.13eset1:1isa sieRtlfiea básisa reaabefá tr-atameRte 13rie(itáFie Ele Estada, teRde eFR ·4sta e bem p~blise e,e Jlfflif8S&e '1as ei~Reias. 

,,,,,,- .;, .;.::::,. · '§ 1°.A.pesquisa cientifica.básica e tecnológica·recebérá tratamento prioritário,do·~stado, tendo em vista 

• 
q .bem público e o progresso da ciência, tecf1o]o,gia·e inovação. CRedacão dada- pela Emenda. 
Constitudonal nº 85 de 20151 

'.., § ~,A, pesquisa tecnológlca voltar-se-á preponderantemente para á solução dos problemas brasileiro.s e para o desenvolvimento do sistema 
produtivo nacional e regional. 

§ 3° g Esfaée apeiará a farm.ayãe ée res1:1rses h1:1FRaRe6 Ras áFeas de siêRGia, peset1:1isa e feeRele9ia, e eeReeEferá aes ~ue B'elas se eeE:1pem. 
meiee e eeRdiyãee espeeiais de traball=le. 

§ 3° O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e 
inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se 
ocupem meios e condições especiais de trabalho. (Redacão dada pela Emenda Constitucional 
nº 85 de 20151 

§ 4° A lei apoiará e estimulará as empresas que Invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao Pais, fonnação e aperfeiçoamento 
de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos 
ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 

§ 5° t facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à 
pesquisa clentlflca e tecnolôglca, 

§ 6° O Estado, na execução das atividades previstas no caput , estimulará a articulação entre entes, 
tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 85 de 2015) 

§ 7° O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, 
tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. (lncluido pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 

M. 219. O mercado interno integra o patrimônio naclonal e será incentivado de modo a viabilizar o desenvoMmento cultural e sócio-econômico, 
o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do Pais, nos termos de lei federal. 

~I 
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Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da in 
como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos 
tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a 
criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
85, de 2015) 

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de 
cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento 
de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de 
desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira 
assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. <Incluído pela Emenda Constitucional nº 85 de 
2015) 

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime 
de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015) 

§ 2° Os Estados, 
peculiaridades . 

o Distrito Federal e os Municlpios legislarão concorrentemente sobre suas 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 85 de 2015) 

CAPITULO V 
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a Informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o dispasto nesta Constituição. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jomalistlca em qualquer veículo de 
comunicação social, observado o disposto no art. 5°, W, V, X, XIII e XW. 

§ 2º i= vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artfstica. 

§ 3º Compete â lei federal: 

"' ~. -' ;, P ..... 1-:regular•as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder P.úblico Informar sobre~ natureza dele~. as faixas etárias a que não se 
t J, ~ -récomendem~ locais e horários em que sua apresentação se mostre inadáquada; • •. ·:: "},_. •• · .'.: 

• • ! • • ,,. ~ '. J ~' '• - ' ..... -, •,. 

~. ,, ·' ,,n- estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e.à famma a poss,ibilldade de se defe,nderem de ~regramas ou pr~ramações de rádio e 
.. ..... .televlsâo que-contrariem o disposto no art. 221, bem como ,da propaganda df!! produtos; prátlcas e seryiços cwe po~sa.cn s.er 1129iyos á saúde, e.ao. : 4_ 

meio ambiente. 

• 
•• • . • , • -:: ·~· •. ... _. • ... r • .._ .. " ···~--.,, 

§ 4~ A p~t:[p'aganda comercial de tabaco, bebidâs âtcoóllcj)~. aQrq~xiéos, m~i~a.1)1e~t?s e terapias e~fará suJ~\a ·~.//3,f!triy_~és~ t~gais, nc;>s termos 
-..: do inciso l(do párágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre·os rnaleftclos dec?rrentes,de seu usd'. • 

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopóUÕ ou oligopólio. 

§ 6º A publicação de veiculo impresso de comunicação independe de ficença de autoridade . 

Art 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes principias: 

1- preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

11- promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; 

111- regionalização da produça.o cultural, artística e jornalfstlca, conforme percentuais estabelecidos em lei; 

N - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da fam Bia. 

M. 222. /' 13repFieE1aEle Ele empFesa jeFAa11stisa e Ele Faéleéifusãe seRera e ée seR& e iFRa(9eA& é flFivati·•a Ele BrasileiFes Rates el:I Rah:1ralii!aEles 
!=lá FRais ée Elec aRes, aes E!i1:1ais saberã a FB6f19A&a8iliéaée 13er &l:la aElmlRlstraçãe e eFieRta9ãe iRlelest1:1al. 

Art. 222. A propriedade de empresa jomalfstica e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados 
há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no Pais. <Redacão dada oela 
Emenda Constltuclonal nº 36 de 2002) 

S 1º i;. "BElaéa a paFtieipa9ãe Ele pessea j1:1Fidlea Re eapital seeial Ele empresa Jemallstiea 01:1 Ele raElieElifusãe, eKSete e Ele paFtiEla pelliee e Ele 
eesieéaElee el:lje eapital pefteR9a enell:l&i ·a e RemiAalmeRte a tlraeiteiFSe. 

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e 
de sons e Imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados hâ mais de dez anos, que exercerão 
obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. <Redacão dada oela Emenda Const1lycional 
nº 36 de 2002l 

§aº "paFtisipas;ãe refeFiEla Ae pat'á!JFafe aRteFier sé ee efet1;:1ará atFa"éB Ele eapital eam Elireite a uete e Rãa peéerá eueeEler a tfiRta per eeRte Ele 
eapital eeelal. 

§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou 
naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social. <Redacão dada pela Emenda Constitucional nº 36 de 
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Ficha informativa 

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.049, DE 19 DE JUNHO DE 2008 

Dispõe sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa científica e 
tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão 
tecnológica em ambiente produtivo, no Estado de São Paulo, e dá outras providências 

correlatas , 

O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei 
complementar: 

Capítulo 1 
Das Disposições Preliminares 

Artigo 1º - Esta lei complementar estabelece medidas de incentivo à inovação tecnológica, 
à pesquisa científica e "tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não
rotine\~a. à informação tecnológica e· à .extensão tecnológica em ambiente produtivo ou 
social; .. visando alcançar a: .capacitação e-_q .'.desenvolvimento industrial e tecnológico 

.. internacionalmente competitivo do· Estado, de São Paulo, nos termos dos artigos _268 a 272 
9a·.Constituição do Estado, dos artigos 218 e:219 da Constituição da República, e das 
disposições da Lei Federal n.0 10.973, de 2 de dezembro de 2004. 
·Artigo 2º -.Para os efeitos desta lei complementar, considera-se: 
'I - inovação tecnológica: introdução de ríovidade ou aperfeiçoamento no ambiente 

·•• pr9dutivo e/ou social que resulte em novos· processos,· produtos ou serviços, bem como em 
ganho de qualidade ou produtividade eni processos, produtos ou serviços já existentes, 
visando ampliar a competitividade no mercado, bem como a melhoria das condições de 
vida da maioria da população, e a sustentabilidade socioambiental; 

1 of7 

li - Agência de Inovação e Competitividade: órgão ou entidade de natureza pública ou 
privada que tenha entre os seus objetivos o fomento à inovação tecnológica, à pesquisa 
científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira, à 
informação tecnológica e à extensão tecnológica em ambiente produtivo; 
Ili - Instituição Científica e Tecnológica do Estado de São Paulo - ICTESP: órgão ou 
entidade da administração pública estadual direta ou indireta que tenha por missão 
institucional executar atividades ligadas à inovação tecnológica, à pesquisa científica e 
tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão 
tecnológica em ambiente produtivo, atuando ou não na formação de recursos humanos; 
IV - Núcleo de Inovação Tecnológica: órgão técnico integrante de ICTESP com a finalidade 
de gerir sua política de inovação; 
V - Sistema Paulista de Parques Tecnológicos: instrumento articulador do conjunto dos 
parques tecnológicos estabelecidos no Estado, credenciados pela Secretaria de 
Desenvolvimento; 
VI - Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica: instrumento 
articulador do conjunto das incubadoras que abrigam predominantemente empresas 
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nascentes intensivas em conhecimento tecnológico, estabelecidas no Estado e 
credenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento; 
VII - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de com~utador, 
topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada ou 
qualquer outro desenvolvimento tecnológico obtidos por um ou mais criadores, que gere ou 
possa gerar novo processo, produto, serviço ou aperfeiçoamento incremental; 
VIII - criação prot~gida: criação protegida por direitos estabet:~· ~~~a;=i-Ifilm.>J;!!'F::Gi'CldlÃM_)ffiil-;ni".õo ll 
9.279, de 14 de maio de 1996; PROC. N'. W 6-; ; 
IX - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de · 
X - pesquisador público: ocupante de cargo ou emprego público de ICTESP, que realize 
pesquisa básica, aplicada, ou operacional, de caráter científico ou tecnológico, 
desenvolvimento tecnológico ou engenharia não-rotineira; 
XI - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo ou emprego público, que 
seja inventor, obtentor ou autor de criação; 
XII - engenharia não-rotineira: atividade de engenharia diretamente relacionada a 
processos de inovação tecnológica; "' 
XIII - extensão tecnológica em ambiente produtivo: atividades que auxiliam empresas e 

• entidades do setor produtivo a encontrar e implementar soluções tecnológicas, mediante 
competências e conhecimentos disponíveis nas ICTESPs e nas Agências de Inovação e 
Competitividade. 
Artigo 3° - O Estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo -
FAPESP e suas demais agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de 
alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo 
empresas e ICTESPs voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento que 
objetivem a geração de produtos e processos inovadores. 

,... . .- Parágrafo·.único - O apoio previsto neste artigo poderá contemplar as redes·e os projetos. 
,::-, .. ,.,,;'·internacionais de pesquisa tecnológica; ··ber:n.· como· ações de empreendedorismo 
.':' · ~·<:.:;te.cnológicO'.e/ou social :e ·de criação de ambief.ltes .de inovação, incluídas as incubadoras .. e· 

parques. tecnológicos. .· .. ·' , · 
,._ ./-.,:: !. Artign:4?; - As ICTESPs poderão, mediante re·muneração ·e por prazo .determinado, nos.: 
·• '• .' íermos:<.:de contrato ou .convênio, compartilhar seus ·laboratórios, equipamentos,. 
,, ~ --•. ,•instrumentos, materiais e demais instalações~ co.m empresas .. ou :grupos de .produção · 
- , ,. ·àssociàaa; em ·atividades· voltadas à' inbvação tecnológica; para· a consecução de 

• 
·atividai:les·de incubação, sem prejuízo de SUq.atividade finalísticà: · 
§1º - 0 compartilhamento de que trata o "caput" deste artigo obedecerá às prioridades, 
critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICTESP, observadas as 

2 of7 

respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e 
organizações interessadas. 
§2º - Os investimentos feitos em aquisição de novos equipamentos e melhoria dos 
equipamentos existentes, bem como em melhoria e ampliação das instalações, reverterão 
ao patrimônio das ICTESPs. 

Capitulo li 
Do Sistema Paulista de Inovação Tecnológica 

Artigo 5° - Fica instituído o Sistema Paulista de Inovação Tecnológica, a ser 
regulamentado pelo Poder Executivo, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento 
sustentável do Estado pela inovação tecnológica, estimulando projetos e programas 
especiais articulados com o setor público e privado. 
§1º - Poderão integrar o Sistema Paulista de Inovação Tecnológica órgãos públicos e 
entidades públicas e privadas localizadas no Estado, cujas atividades contribuam para o 
objetivo de que trata o "caput" deste artigo. 
§2° - vetado: 
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1 - vetado; i j 
2-v~ado; · PROC.N" 

3 - vetqdo; FOLHAS ~· 
4 - vetado; 
5 - vetado. 
Artigo 6° - O Estado apoiara a cooperação entre o Sistema Paulista de Inovação 
Tecnológica e instituições públicas de pesquisa e de inovação tecnológica da União e dos 
Municípios para atrair empresas que promovam inovação tecnológica, desenvolvimento 
científico e tecnológico, incubadoras, parques tecnológicos e outras entidades de pesquisa 
científica e tecnológica. 

Capítulo Ili 
Do Estímulo à Participação das ICTESPs no Processo de Inovação 

Tecnológica 

Artigo 7° - As ICTESPs poderão desenvolver projetos de inovação tecnológica em 
conjunto com instituições públicas e privadas dos diversos segmentos do setor produtivo e 

• da sociedade civil voltados à inovação tecnológica e ao desenvolvimento científico e 
tecnológico. 
Parágrafo único - A criação resultante de projetos desenvolvidos nos termos previstos no 
"caput" reger-se-á na forma da legislação federal pertinente. 
Artigo 8° - É facultado às ICTESPs celebrar contratos de transferência de tecnologia e de 
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida que 
tenham desenvolvido, mediante prévia manifestação do Núcleo de Inovação Tecnológica. 
·§1º - Na ocorrência da hipótese prevista no "caput" deste artigo, as ICTESPs que fizerem 

~· , "parte dos.projetos .deverão disciplinar .. o·mod0 de aquiescência.quanto à transferência de. 
•.ó:•i,!·tecraologia·e. de licenciamento· para .outdrga:de·.tlireito.de uso ou de exploração.de .criação 

protegida por elas desenvolvida. ·· ,·· , ... ···"""" ·" . 1 
... 

. : .n · - "§2º·'- A·: empresa ou entidade de~entora ·do· direito .exclusivo de' exploração de criação 
·.:.~ . .;.-:..-protegida> perderá automaticamente:esse!direito•caso ·não come"n::ialize a criação :dentro.dó 
"" ., ··.-.:::·· prazo- ··~ .. condições definidas no· ·contrato,.,,. podendo· a ICTESP proceder a novo· 

· licenciamento. · ' ·· · .. ; ·· ,, :· · ' 
.. ,,._ ,__ '§3°·~-o ·licenciamento para exploração de criação cujo 'objeto interesse à defesa nacional 
:1 ·'• observará o disposto no§ 3º .do artigo 75 da Lei.n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. 

§4° - A transferência de tecnologia e o licenciamento para outorga de direito de uso ou de 
exploração de criação, reconhecidos em ato do Poder Executivo como de relevante 
interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo. 
Artigo 9° - As ICTESPs, na elaboração e execução dos seus orçamentos, adotarão as 
medidas cabíveis em relação à administração e gestão de sua política de inovação 
tecnológica de modo a permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas 
decorrentes de suas obrigações, inclusive as despesas para a proteção da propriedade 
intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e eventuais colaboradores, ouvido o 
Núcleo de Inovação Tecnológica. 
§1º - Os recursos financeiros de que trata o "caput" deste artigo, percebidos pelas 
ICTESPs, constituem receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos 
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. 
§2° - Os acordos firmados pelas ICTESPs ou suas instituições de apoio com as agências 
de fomento poderão prever recursos para cobertura de despesas operacionais e 
administrativas incorridas na execução desses acordos, observados os critérios do 
regulamento desta lei complementar. 
§3° - As ICTESPs adotarão, no contexto de seu plano institucional, políticas de gestão de 
recursos humanos e planejamento de força de trabalho, podendo proceder às reposições 
de servidores ou empregados em cargos ou empregos vagos, sem necessidade de 
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aquiescênci~ de outras instâncias da Administraçâo ltublica, na forma da Lei, desde que 
seja observada a exigência de dotação orçamentária suficiente, bem como o atendimento 
dos requisitos e limites estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio 
de 2000. 
Artigo 10 - As ICTESPs, por intermédio da Secretaria de Estado ou do órgão ao qual 
sejam subordinadas ou vinculadas, manterão o Conselho Estadual de Ciência e Tecnol · 
- CONCITE informado quanto: e N• ~ l "6 
1 - à política de propriedade intelectual da instituição; PRO · 
li - às criações desenvolvidas no âmbito da instituição; ~F~02!L:;!HAS:J.t:::~~:lm:121111!!!m!!IS!llllliíllf 
Ili - às proteções requeridas e concedidas; 
IV - aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados; 
V - ao apoio financeiro, recursos humanos, materiais e infra-estrutura. 
§1º - As informações de que trata este artigo devem ser fornecidas de forma consolidada, 
anualmente até o dia 31 de dezembro de cada ano, com vistas à sua divulgação. 
§2º - As informações sigilosas, cuja restrição de divulgação esteja prevista em legislação 
específica, deverão ficar protegidas de divulgação. 
§3° - As informações prestadas nos termos do "caput" deste artigo deverão ser 
encaminhadas pelo CONCITE, em prazo não superior a 30 dias após seu recebimento, à 
Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa do Estado. 

Capítulo IV 
Do Estímulo à Participação do Pesquisador Público no Processo de 

Inovação Tecnológica 

Ar.tigo 11 - Ao pesquisador público ou aluno devidamente inscrito no programa de pós" 
graduação de ICTESP, que seja criador, é assegurada, a titulo de .incentivo, participação " 

.• .. -. nos:ganhós econômicos auferidos.· resultant~~;r.da exploração de ·criação: protegida da qual·:::·:··-,:,~. 
, .. º' .:· tenl:la i::sido: o inventor., . obtentor ou autor.~.,:aplicando-se, no. que couber, o idisposto. no·: · · º 
'· ·· ·: .. parági'ãfó único do.artigo 93 da Lei Federal n.0 9.:279, d&14 de maio de:1996. ' ·· · ;, 

< ··:: . ~'~§:to.:14'1.1.s·jmportâncias percebidas. a títula'ê.·.de-:·inceritivo na· forma deste ar.tigó· não·.se:· .. ··> .. i: . 
,, • incorporam, anenhum·.título, à remuneração·oa·ao'Salário do servidor·óu.empregado,·bem ·, 

-,.:· ·:., como·.não caracterizam, a.nenhum título, vinculo empregatício entre o aluno e a ICTESP. . . 
• , •1 ~§2° - ·l'Javendo mais ·de um pesquisador ·ou aluno, a ·parte· que lhes couber deverá ser 

",,. .• dividida em proporção a ser definida por meio de acordo: -..; . ,.. • ... 
Artigo 12 - Ao pesquisador público é facultado, mediante autorização governamental, 
afastar-se do órgão de origem para prestar colaboração ou serviço à outra ICTESP, 
observadas as finalidades previstas nesta lei complementar. 
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Parágrafo único - Serão assegurados os direitos e vantagens do cargo ou emprego 
público no caso de afastamento do pesquisador público para prestar colaboração ou 
serviço à outra ICTESP. 
Artigo 13 - Ao pesquisador público é permitido licenciar-se do cargo efetivo ou emprego 
público que ocupa para constituir empresa de base tecnológica ou colaborar com empresa 
cujos objetivos envolvam a aplicação de inovação tecnológica que tenha por base criação 
de sua autoria. 
§1° - A licença a que se refere este artigo dar-se-á por prazo não superior a 4 (quatro) 
anos, no forma prevista no "caput" deste artigo, com prejuízo de vencimentos ou salários, 
observadas as demais condições estabelecidas no artigo 202 da Lei Estadual n.º 10.261, 
de 28 de outubro de 1968. 
§2° - A licença poderá ser concedida em dois períodos separados por um interstício, a juízo 
da ICTESP, desde que dentro do período máximo de 5 (cinco) anos. 
Artigo 14 - Ao pesquisador público, por interesse de ICTESP, é permitida a prestação de 
consultoria técnico-cientifica aos setores da produção, desde que em atividade compatível 
com a natureza do cargo efetivo ou emprego público por ele exercido na instituição de 
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Do Estímulo à Participação doc~:!~~:~lndependenlr~-RO-~-c-. N-;-º-::::-"l,...~~;-J-4-:5"-,-~..,: 
Inovação Tecnológica · 

Artigo 15 - Aos inventores independentes que comprovem depósito de pedido de patente 
ou pedido de registro de criação de sua autoria é facultado solicitar a adoção da criação 
por ICTESP, que decidirá quanto á conveniência e oportunidade da solicitação, visando á 
elaboração de projeto para seu futuro desenvolvimento, incubação, industrialização e 
utilização pelo setor produtivo. 
§1º · O Núcleo de Inovação Tecnológica da ICTESP avaliará a invenção, a sua afinidade 
com a área de atuação da instituição e o interesse no seu desenvolvimento. 
§2º - O Núcleo de Inovação Tecnológica informará ao inventor independente, no prazo 
máximo de 6 (seis) meses, a decisão quanto á adoção a que se refere o "caput" deste 
artigo. 
§3° - Adotada a invenção, nos termos do "caput" deste artigo, o inventor independente 
comprometer-se-á, mediante contrato, a compartilhar com a ICTESP os ganhos 
econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida. 
§4º - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses sem que a instituição tenha promovido 
qualquer ação efetiva, o inventor independente ficará desobrigado do compromisso. 
Artigo 16 - O Estado instituirá mecanismos de suporte aos inventores independentes, para 
acompanhar e estimular o desenvolvimento de criações e inovações tecnológicas. 
Artigo 17 - Fica instituído o "Prêmio Governo do Estado - Ciência e Tecnologia", que 
poderá ser outorgado, anualmente, pelo Governador, a trabalhos realizados no âmbito 
estadual~ -em' reconhecimento a· pessoas, empresas .. e.•entidades .que se ·ctes~acarem, na 
for:ma-a.ser:disciplinada por decreto. , ,,. "·•· 

, ... 
•,;, Capítulo VI "· .. ·.;,, ···-· ''·' ""'· .. ···'i!""-

:Do:~Estímulo· à .Participação de~Empresas no Processo: de:·lnóvação . -;1.<. •. 
· ·r~ .. ·· . . Tecnológica.- · ,1, ~ , . ,Y·;::·<." 

•. 

Artigo·1 a - O Estado, por meio de seus órgãós·d~r adr'ninistração· pública ·direta ou indiretà; 
incentivará a participação de empresas; grupos de· empresa,« ·cooperativas, arranjos· 
produtivos e outras formas de produção no processo de inovação tecnológica: mediante o 
compartilhamento de recursos humanos, materiais e de infra-estrutura ou a concessão de 
apoio financeiro, a serem ajustados em acordos específicos. 
§1º - A concessão do apoio financeiro previsto no "caput" deste artigo implica, 
obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pelo beneficiário, na forma estabelecida nos 
respectivos instrumentos jurídicos. 
§2º - As condições e a duração da participação de que trata este artigo, bem como os 
critérios para compartilhar resultados futuros, deverão estar definidos nos respectivos 
instrumentos jurídicos. 
Artigo 19 - O Estado, por meio de seus órgãos da administração pública direta ou indireta, 
incentivará a participação de empresas no processo de inovação tecnológica, bem como 
ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação 
tecnológica e/ou social, inclusive incubadoras e parques tecnológicos. 
Artigo 20 - Os órgãos e entidades da administração pública estadual, em matéria de 
interesse público, poderão contratar empresas ou consórcios de empresas, assim como 
entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de 
pesquisa, que apresentem reconhecida capacitação tecnológica no setor, para a realização 
de atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, para a solução de 
problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador, observadas as 
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Capítulo VII , . ------. 

Da Participação do Estado em Empresas de Inovação Tecnológica 

Artigo 21 - O Estado, suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, direta 
ou indiretamente, poderão participar do capital social de sociedade de propósito específico, 
visando ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para a obtenção de 
produto ou processo inovador de interesse econômico ou social. 
Parágrafo único - A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às 
instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação, na forma 
da Lei n. 0 10.973, de 2 dezembro de 2004. 
Artigo 22 - O Estado, suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, direta 
ou indiretamente, poderão participar de sociedades cuja finalidade seja aportar capital 
("seed capital") em empresas que explorem criação desenvolvida no ãmbito de ICTESP ou 
cuja finalidade seja aportar capital na própria ICTESP. 

Capítulo VIII 
Da Participação do Estado em Fundos de Investimento 

Artigo 23 - O Estado, suas autarquias, fundações e as empresas por ele controladas, 
direta ou indiretamente, poderão participar, na qualidade de cotistas, de fundos mútuos de 
investimento com registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, destinados à 
aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de emissão de empresas cuja 
atividade principal seja a inovação tecnológica, conforme regulamentação e· nos termos da 
legislação federal vigente. ., ·v.: " rt . . "' 

~ h•,:: . . f!arágrafo· único .;,,.A participação. de eiue· tr~ta .. o "caput" deste ·artigu·:ueverá: observar as 
_ - .. ·• côndições··e os·limites de utilização. dos• réoursos .. públicos previstos na~egislação ·federal 
, ......... pertirrente e nas. normas complemei:itares;\editadas pela Comissão ·de Vatores -Mobiliários 
"'""'P s'obrea·constituiçãc.:r;·o.funcionamento e administração dos·fandos:. z:~·. r•. l' ··· 

. ' 
', .• ..• . . Capítulo IX 

'Dos··Parques ·Tecnológicos e Incubadoras de 'Etnpr'esá· de ·ease 
·r,, :·~>"·· ' Tecnológica ' '.i • ... ... :.!.'' • •, 

Artigo 24 - O Estado manterá o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, e a Rede 
Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, como parte de sua estratégia 
para incentivar os investimentos em inovação tecnológica, pesquisa científica e 
tecnológica, desenvolvimento tecnológico, engenharia não-rotineira, informação 
tecnológica e extensão tecnológica em ambiente produtivo que gerem novos negócios, 
trabalho e renda e ampliem a competitividade da economia paulista. 
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, a Secretaria de Desenvolvimento analisará 
e decidirá sobre a inclusão e a exclusão de empreendimentos no Sistema Paulista de 
Parques Tecnológicos do Estado, levando em consideração, além de requisitos a serem 
estabelecidos em sua regulamentação, a sua importância para o desenvolvimento 
tecnológico do Estado, o seu modelo de gestão e a sua sustentabilidade econômico
financeira. 
Artigo 25 - O Estado, suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, direta 
ou indiretamente, poderão participar do capital social de sociedade ou associar-se a 
pessoa jurídica caracterizada como parque tecnológico, como incubadora de empresas de 
base tecnológica, e arranjos produtivos pertencentes ao Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos, e a Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica de que 
trata o artigo 24. 

. " ' . 
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Das Disposições Finais FOLHAS: : G-,: 
Capítulo X 1 PROC. N" tff.21 :--1 

Artigo 26 - O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT e o 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, na consecução de seus objetivos 
institucionais e nos termos dos artigos 21 e 25, ficam autorizados a constituir subsidiárias, 
as quais poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas. 
Artigo 27 - vetado. 
Parágrafo único - vetado. 
Artigo 28 - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão à conta 
de dotações próprias consignadas nos orçamentos dos respectivos órgãos da 
administração pública direta e indireta. 
Artigo 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Artigo 30 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Lei n.0 4.894. de 4 de novembro de 1958. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 19 de junho de 2008. 
Alberto Goldman 
Luciano Santos Tavares de Almeida 
Secretário Adjunto, respondendo pelo expediente 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Carlos Alberto Vogt 
Secretário de Ensino Superior 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria'Técnico-Legislativa, aos· j 9 de junho de·200~ ... 
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. . • . . l:o~:N~:::.~ 
Pres1denc1a da Republica · 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 
cientifica e tecnológica no ambiente produtivo e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 
ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do Pais, nos termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 
213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal. (Redação pela Lei nº 13.243. de 2016) 

Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão observar os seguintes princípios: 
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

·1 - promoção das atividades cientificas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento 
ec;onômi.co'e social; (lncluldo pela Lei nº 13.243:de 2016) · 

·1r· , .. promoção e continuidade. dos processos de desenvolvimento cientifico. tecnológico e de inovação, 
assegurados os recursos humanos, econômicos e fin.anc~iros para tal finalidade; (lncluldo pela Lei nº 
13.243. de 2016) 

Ili - redµção qas desigualdaqes regionais; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 20161 

IV - descentralização das atividades de ciência, tecnolog.ia e inovação em cada esfera de governo, com 
desconcentração em cada ente federado; (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 20161 

V - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e 
entre empresas; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

VI - estimulo à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e 
nas empresas, inclusive para a atração, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação e de parques e polos tecnológicos no Pais; (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 
2016) 

VII - promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional; 
pela Lei nº 13.243. de 2016) 

(Incluído 

VIII - incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de 
tecnologia; (Incluído pela Lei nº 13.243. de 2016) 

IX - promoção e continuidade dos processos de formação e capacitaçao cientifica e tecnológica; 
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

X - fortalecimento das capacidades operacional, cientifica, tecnológica e administrativa das ICTs; 
(Incluído pela Lei nº 13.243. de 2016) 

XI - atratividade dos instrumentos de fomento e de crédito, bem como sua permanente atualização e 
aperfeiçoamento; (lncluldo pela Lei nº 13.243. de 2016) 
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XII - simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação e 
adoção de controle por resultados em sua avaliação; (lncluldo pela Lei nº 13.243. de 2016) 

XIII -;utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação; 
13.243, de 20161 

XIV - apoio, incentivo e integração dos inventores independentes àf1!l!IVl~~rc 
produtivo. (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016\ 

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

(lncluiáo·pela Lei nº 

1 - 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; 

li - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de 
circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento 
tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento 
incremental, obtida por um ou mais criadores; ,, 

Ili - criador: pessoa flsica que seja inventora, obtentora ou autora de criação; 
nº 13.243, de 2016\ 

(Redacão pela Lei 

Ili-A - incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio 
loglstico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o 
objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de 
atividades voltadas à inovação; (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016\ 

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte 
em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou 
caracteristicas a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em .melhorias e em efetivo 
ganho de qualidade ou desempenho; (Redacão pela Lei nº 13.243, de 2016[ 

V-)nsliiuição Cientifica, Tecnológica e de Inovação, (IC::T): qrgão 9u_ entidadé-di!. adÔ]inistração públiqa 
"direta ou·ini:lirela ou pessoa jurldica de·direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis 
brasileiras, c0m sede e foro no Pais, que inclua em i;u.a.misi;ão institucional ou em seu objetivo social ou 
estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter.cientifico, ou.tecnológico óu:o êles.emiolvimento de novos 
prQdutos, s~ryiços ou processos; (Redacão pela Lei nº _13.243, de 2016\ .. 

VI - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutara instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem 
personalidade jurídica própria, que tenha pór finalidade·a gestão ae polltica institucional de inovação e por 
competências mínimas as atribuições previstas ne.sta Lei; (Redacão pela Lei nº 13.243 de 2016) 

VII - fundação de apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino 
e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, cientifico, tecnológico e projetos de estimulo à 
inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais 
legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal; (Redacão pela Lei nº 13.243. de 
2016) 

VIII - pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função ou 
emprego público que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação; (Redacão pela Lei nº 13.243, de 2016\ 

IX - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego 
público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação. 

X - 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 cientifica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma 
ou mais ICTs, com ou sem vinculo entre si; (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016\ 

XI - 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 vinculas operacionais com ICT. recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com 
predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, marketing e comercialização de 

: .. 
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novas tecnologias; (Incluído pela Lei nº 13.243 de 2016) 

XII - extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento~llQ..iW~eil;;iO.aw,emi:i..e.c<l.difusã 
de soluções tecnológicas e na sua disponibilização á sociedade e ao m ~. Nº' (Incluído gela Lei oº · "'7 1') 
13.243. de 2016) ~ 

FOLHAS 
XIII - bônus tecnológico: subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com 

base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública, destinada ao pagamento 
de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de 
serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta for meramente 
complementar àqueles serviços, nos termos de regulamento; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

XIV - capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passivei de aplicação 
em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

CAPITULO li 
DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE 

INOVAÇÃO 

Ar!. 3o A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento 
poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 
cooperação envolvendo empresas, ICTs 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. (Redacão pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Parágrafo único. O apoio previsto no caput poderá contemplar as redes e os projetos internacionais 
de pesquisa tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de 
inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos humanos 
qualificados. (Redacão pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Ar!. 3º-A. A Financiadora de Estudos e Projetos - FIN_EP, como secretaria executiva do Fundo 
·Nacional de Desenvolvimento.Científico e Tecnológico - F.:NDCT, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
·cientifico e Tecnológico - CNPq e as Agências·Financeiras Oficiais de Fomento p,oderão celebrar convênios 

é; cont[at9s, nqs·_ termos ,çto inciso XIII do art. 24 .da Lei n° 8.666, de 21 de junho de '1993, ppr prazo .• 
"determinado, com as fundações de apoio, com a.fin.alidade. de dar.apo,io ás IFEs e demais ICTs, inclusive na 
-gest.ão administrativa e financeira dos prOj\'.tos mencionados no caput do·:art. 1° da· Lei n° 8.958. de 20 de 
dezembro de 1994, com a anuência expressa das instituições apoiadas.· IRédacão dada pela Lei nº 
12.349, de 2010) 

Art. 3º-B. A União, os Estados, o Distrito Federal, o·s_ Municípios, as respectivas.a.9ências de fomento E! 
as IOTs poderão apoiar a criação, a implantação e a çonsolidação de ambientes promotores da inovação, 
incluídos parques e polos tecnológicos e incubadoras de empresas, como fórma de incentivar o 
desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as empresas e as ICTs. 
(Incluído pela Lei nº 13 243 de 2016) 

§ 1° 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. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 2° Para os fins previstos no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as 
respectivas agências de fomento e as ICTs públicas poderão: (Incluído pela Lei nº 13.243 de 2016) 

1 - ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, 
diretamente ás empresas e ás ICTs 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; (Incluído 
pela Lei nº 13.243, de 2016) 

li - 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. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Ar!. 3°-c. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estimularão a atração de centros de 
pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras, promovendo sua interação com ICTs e empresas 
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brasileiras e oferecendo-lhes o acesso aos instrumentos de fomento, visando ao adensamento do processo 
de inovação no Pais. (Incluído pela Lei nº 13.243 de 2016) 

Arte 3°-D. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento 
manterão programas especificas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, observando-

se o disposto na Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.243, 
de 2016) 

PRúC. N-...sóbo~'2L~~=--~ 
Art. 4o A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeir ~t{l49 finance· &ilil!!Ja1i~íi::2:1 

determinado, nos termos de contrato ou convênio: Reda ão ela Le . 

1 - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT 
ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de incubação, sem 
prejufzo de sua atividade finallstica; (Redacão pela Lei nº 13.243. de 2016) 

li - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais 
instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em 
sua atividade-fim nem com ela conflite; (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Ili - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação . 
CRedacão pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos 1 e li do caput 
obedecerão às prioridades, aos critêrios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, 
observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e 
demais organizações interessadas. (Redacão pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Art. 5º São a União e os demais entes federativos e suas entidades autorizados, nos termos de 
regulamento, a participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver 
.produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e priorida,des definidas nas 
políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimentq industrial de cada esfera de governo. 
(Redação pela Lei nº 13.243, de 2016) ~: 

§ 1° A propriedade intelectual sobre os 
legislação vigente e de $.eus atos constitutivos. 

·~ ~' 

resultados obtidos pertence'rá 'à émpresa, 
(Incluído pela Lei nº 13.243.·de 2016)' 1 

ria. forma da 

_,. " . ·§ 2° O poder público poderá condicionar-·a· participação societária via aporte de capital. à previsão de 

• 
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licenciamento da propriedade intelectual para atender' ao interesse público. llnclufdo pela Lei ·n• 
13.243, de 2016) 

§ 30 A alienação dos ativos da participação societária referida no caput dispensa realização de 
licitação, conforme legislação vigente. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 4o Os recursos recebidos em decorrência da alienação da participação societária referida no caput 
deverão ser aplicados em pesquisa e desenvolvimento ou em novas participações societárias. 
llnclufdo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 5º Nas empresas a que se refere o caput, o estatuto ou contrato social poderá conferir às ações ou 
quotas detidas pela União ou por suas entidades poderes especiais, inclusive de veto às deliberações dos 
demais sócios nas matérias que especificar. (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 6° A participaçao minoritária de que trata o caput dar-se-á por meio de contribuição financeira ou 
não financeira, desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração 
pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de 
criação de titularidade da União e de suas entidades. (lnclufdo pela Lei nº 13.243 de 2016) 

CAPÍTULO Ili 
DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS ICT NO 

PROCESSO DE INOVAÇÃO 

Art. 6° É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio 
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de parceria. (Redacão pela Lei nº 13.243. de 2016) 

§ 1° A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deve ser 
precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma 
estabelecida em sua política de inovação. (Redacão pela Lei nº 13 243, de 2016) 

§ 1°-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com 
cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a 
forma de remuneração. (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) lp=t~ /S ~ 

§ 2° Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecn~= ==•@•i:e:= 
previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que 
deles seja objeto, na forma do regulamento. (lncluldo pela Lei nº 13.243. de 2016) 

§ 3° A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá 
automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no 
contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento. (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 4° O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse á defesa nacional deve observar 

o disposto no§ 3° do art. 75 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato 
do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a titulo não 
exclusivo. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 20161 

§ 6° Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, 
empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações 
necessários á sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o 
disposto no art. 12. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ •79 A-remuneração de·tCT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciai)1ento para uso ou 

.exploração de criação de que.trata o § 6° do art. 5°; bem como é\ oriunda .. de l)esquisa;-desepvolvimento e 
inovação, não representa·impeaitivo para sua classifiC<lção como enticjade se.m-fip~ ly_cr.atiyos,.. (lnclufdo 
pela Lei nº 13.243. de 2016)_ 

Art. 7º A ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação pr.ote.gid~_. ·.: 

1 ·' ' 

Art. 8° É facultado á ICT prestar a instituições públicas ou privadas· serviços técnicos especializados 
coriipatfveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas á inovação e á pesquisa cientifica ·e 
tecnológica no. ambiente produtivo, visando, entre outros. objetivos, á maior competitividade das 
empresas. (Redação peta Lei nº 13.243, de 20161 

§ 1° A prestação de serviços prevista no caput dependerá de aprovação pelo representante legal 
máximo da instituição, facultada a delegação a mais de uma autoridade, e vedada a subdelegação. 
(Redação pela Lei nº 13.243. de 2016) 

§ 2° O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput 
deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que 
esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente 
com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. 

§ 3° O valor do adicional variável de que trata o § 2° deste artigo fica sujeito á incidência dos tributos e 
contribuições aplicáveis á espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, á remuneração ou aos 
proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer beneficio, adicional ou vantagem 
coletiva ou pessoal. 

§ 4° O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei n° 8.212, 
de 24 de julho de 1991, ganho eventual. 

Art. 9° É facultado á ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para 
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realização de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnológica e de desenvo v1men o 
produto, serviço ou processo. IRedacão pela Lei nº 13.243 de 2016) 

§ 1° O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico, de graduação ou de 
pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas no caput poderão receber bolsa de estimulo 
à inovação diretamente da ICT a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de 
fomento. IRedacão pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 2° As partes deverão prever, em instrumento jurldico específico, a titularidade da propriedade 
intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando 
aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e á transferência de tecnologia, observado o disposto 
nos§§ 4o a 7º do art. 6°. IRedacão pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 3° A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2° serão asseguradas ás 
partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos 
dfreitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que 
economicamente mensuràvel. (Redacão pela Lei nº 13.243. de 2016) 

§ 4º A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vinculo 
empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do 

disposto no art. 26 da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de càlculo da 
contribuição previdenciària, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso 1 

do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Art. 9º-A. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios são 
autorizados a conceder recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às 
ICTs ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por termo de outorga, convênio, contrato ou 
instrumento jurldico assemelhado. (Incluído pera Lei nº 13.243. de 20161 

§ 10 A concessão de apoio financ~iro depenq~!'de aprol(ação de plano de trabalho .. (Inclui do 
pela Lei nº 13.243, de 2016) · · 

' 
~. -~ ., . • §·2º A celebração e a prestação de qontas dos·instrumentos aos quais se refere,o.cáput serão feitas 

,. . de forl)1a. simplificada e compatlvel com as características das atividades de ciênci~, \ecnoJogi.11 .e inovação;. 

• 

6 of 15 

'n·os. terníõs de regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.243 de 20161 

' 
§ 3o A vigência dos instrumentos jurídicos .aos ,quais. se refere o caput deverà ser .suficiente à plena 

realização do objeto, admitida a prorrogação, desde ·que· )ustificàda tecnicamente e refletida em ajuste do 
plano dMrabalho. (Incluído pela Lei nº 13.243. de 20161: 

§ 4º Do valor total aprovado e liberado para os projetos referidos no caput, poderá ocorrer 
transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra, de 
acordo com regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 5o A transferência de recursos da União para ICT estadual, distrital ou municipal em projetos de 
ciência, tecnologia e inovação não poderá sofrer restrições por conta de inadimplência de quaisquer outros 
órgãos ou instâncias que não a própria ICT ílncluldo pela Lei nº 13.243. de 20161 

Art. 1 O. Os acordos e contratos firmados entre as ICT, as instituições de apoio, agências de fomento e 
as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo 
objeto seja compatlvel com a finalidade desta Lei, poderão prever recursos para cobertura de despesas 
operacionais e administrativas incorridas na execução destes acordos e contratos, observados os critérios do 
regulamento. 

Art. 11. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a 
ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a titulo não 
oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a 
terceiro, mediante remuneração. IRedacão pela Lei nº 13.243. de 2016) 

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou 
autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento. 
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Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de 

serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha 
participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas ati · x ressa 
autorização da ICT. 

€-., 
Art. 13. É assegurada ao criador participaçao mínima de 5% (cinJí~r;tJe~~~~~111!3~?i~ffi!;;:' 

terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e 
de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criaçao protegida da qual tenha sido o 

inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei n° 
9.279, de 1996. 

§ 1° A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros 
da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. 

§ 2° Entende-se por ganho econômico toda forma de royalty ou de remuneraçao ou quaisquer 
benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criaçao protegida, devendo ser 
deduzidos: (Redacão pela Lei nº 13.243, de 2016) 

í - na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes 
da proteção da propriedade intelectual; (Incluído pela Lei nº 13.243. de 2016) 

Jí - na exploração direta, os custos de produçao da ICT. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 3o A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos§§ 3° e 4° do art. a0 . 

§ 4o A participação referida no caput deste artigo deverá ocorrer em prazo não superior a 1 (um) ano 
após a realização da receita que lhe servir de base, contado a partir da regulamentação pela autoridade 
interna competente. (Redacão pela Lei nº 13.243 de 20161 

Art. 14. Para a execução do disposto nesta Lei, ao pesquisador público é facultado o afastamento para 

:prestar colaboração a outra ICT, nos termos do inciso Jí do·art: 93 da·Lei n° 8.·112 de 11 de dezembro de 
1990, observada a conveniência da ICT de origem . 

. , .§ 1.0 As atividades desenvolvidas pelo pesquisad,or público, na instituição d{l ;qestino, devem. ser 
çompativeis com a natureza do cargo efetivo; cargo f11ilit;;ir.. ou .emprego _público por .ele exercid.o.na instituição 
de origem, na forma do regulamento. · 

·§ 2° Durante o período de afastamento de-. que. trata o. caput deste çirtigo, são .. assegurados ao 
pesquisador público 'O vencimento do cargo efetivo: o soldo do cargo militar ou o saláFio do emprego público 
da instituiçao de origem, acrescido das vantagens pecuniárias pern:ianentes estab~í~cidas em ·lei, bem como 
progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade social ao qual estiv13r vinculado. 

§ 3o As gratificações específicas do pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive 

aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério, serao garantidas, na forma do § 2° deste 
artigo, quando houver o completo afastamento de ICT pública para outra ICT, desde que seja de 
conveniência da ICT de origem. <Redacão pela Lei nº 13.243 de 2016) 

§ 4° No caso de pesquisador público em instituiçao militar, seu afastamento estará condicionado á 
autorização do Comandante da Força à qual se subordine a instituição militar a que estiver vinculado. 

Art. 14-A. O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, incíusive aquele enquadrado em 
plano de carreiras e cargos de magistério, poderá exercer atividade remunerada de pesquisa. 
desenvolvimento e inovação em ICT ou em empresa e participar da execução de projeto aprovado ou 
custeado com recursos previstos nesta Lei, desde que observada a conveniência do órgão de origem e 
assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa nesse órgão, a depender de sua 
respectiva natureza. (lncíuído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Art. 15. A critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida ao 
pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir 
empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação. 

§ 1° A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo de até 3 (três) anos 
consecutivos, renovável por igual período. 

_,. 
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§ 2° Não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa na forma d~ste artigo, 

durante o periodo de vigência da licença, o disposto no inciso X do art. 117 da Lei n° 8.112, de 1990. 

§ 30 Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às atividades da ICT integrante da 
administração direta ou constituída na forma de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada contratação 

tempo~ária nos termos da Lei n° 8.745. de 9 de dezembro de 1993. inde Ef!lrW2.!e~n~t dú,u@"zãç·-o--
espec1fica. · 'X>+-

FOL.HAB ~ 
Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política d 1 ov ç o, 1spo o s a 

organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação 
no ambiente produtivo, em consonancia com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e 
inovação e com a política industrial e tecnológica nacional. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá estabelecer diretrizes e objetivos: 
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

1 - estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional; 
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

li - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital social de 
empresas; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Ili - para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos; 
2016) 

(Incluído pela Lei nº 13.243, de 

IV - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, 
recursos humanos e capital intelectual; (Incluído pela Lei nº 13.243. de 2016) 

V - de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia; 
13.243, de 2016) 

(Incluído pela Lei nº 

VJ·c·para institucionalização e gestão do Núcleo de< l~ovação Tecnológica;· (Incluído pela Lei nº· 
13.243, de 2016) • · · · 

:· VII .. · - para orientaçãcr. das ações institucionais de. capacitaçãq. de recursos humanos em 
~empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de .tecnologia e. propriedad~ intelectual; 
(lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) ·· 

. VIII - para estabelecimento de parcerias· .para desenvolvimento. de tecnologias cpm inventores 
independentes, empresas e outras entidades. (Incluído pela.Lei nº 13.243, de 2016) 

Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT ·púbÍica devera dispor de Núcleo de 
Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs. (Redacão pela Lei nº 13.243. de 
2016) 

§ 1° São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput, entre 
outras: (Redacão pela Lei nº 13.243 de 20161 

1 - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, 
inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

li - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o 
atendimento das disposições desta Lei; 

111 - avaliar solicitaçao de inventor independente para adoçao de invenção na forma do art. 22; 

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição; 

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis 
de proteção intelectual; 

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual 
da instituição. 

VI 1 - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da 
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propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT; 
2016) 

llncu1 o ea e1 n 

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT; 
pela Lei nº 13.243, de 2016) 

(Incluído 

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades 

previstas nos arts. 6° a 9°; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT. 
13.243, de 2016) 

(Incluído pela Lei nº 

§ 2° A representação da ICT pública, no âmbito de sua política de inovação, poderá ser delegada ao 
gestor do Núcleo de Inovação Tecnológica. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 3o O Núcleo de Inovação Tecnológica poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, 
como entidade privada sem fins lucrativos. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 4º Caso o Núcleo de Inovação Tecnológica seja constituído com personalidade jurídica própria, a ICT 
deverá estabelecer as diretrizes de gestão e as formas de repasse de recursos. (Incluído pela Lei nº 
13.243, de 2016) 

§ s0 Na hipótese do § 3°, a ICT pública é autorizada a estabelecer parceria com entidades privadas 
sem fins lucrativos já existentes, para a finalidade prevista no caput. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 
2016) 

1 - à política de propriedade intelectual da instituição; 

Art. 17. A ICT pública deverá, na forma de regulamento, prestar informações ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. (Redacão pela Lei nº 13.243, de 2016) 

1 - (Revogado); 

11'-.. (Revogado); 

Ili -._(Revogado); 

·IV - (Revogado). 

(Redação pela Lei ,nº 13.243, de 2016) 

(Redação pela Lei nº 13.243 de 2016) 

(Redação pela Lei nº 13.243, de 201 ~) 

(Redação pela Lei nº 13.243 de 2016) 
l 

Parágrafo único .. Aplica-se o disposto no:caput'à·IC'T privada'bene'ficiadaopelo po<;ler p.úblico, na forma 
desta.J-ei. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)' .. 

Art. 18. A ICT pública, na elabbração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis 
para a administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o 

pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4° a 9°, 11 e 13, o pagamento das 
despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais 
colaboradores. (Redação pela Lei nº 13.243 de 2016) 

Parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que 

tratam os arts. 40 a s0, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou 
convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação. CRedacão 
pela Lei nº 13.243, de 2016) 

CAPÍTULO IV 
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS 

Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as ICTs e suas agências de fomento 
promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores 
em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante a 
concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em 
instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para 
atender às prioridades das pollticas industrial e tecnológica nacional. (Redacão pela Lei nº 13.243, de 
2016) 
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§ 1 o As prioridades da polltica industrial e tecnológica nacional de que trata o caput deste artigo serão 

estabelecidas em regulamento. 

§ 2º-A. São instrumentos de estimulo à inovação nas empresas, quando aplicàveis, entre 
outros: (Redacão pela Lei nº 13.243 de 2016) 

1 - subvenção econômica; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

li - financiamento; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

Ili - participação societária; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

IV - bônus tecnológico; (Incluído pela Lei nº 13.243. de 2016) 

V- encomenda tecnológica; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

VI - incentivos fiscais; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

VII - concessão de bolsas; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 20161 

VI 11 - uso do poder de compra do Estado; (Incluído pela Lei nº 13.243. de 20161 

IX - fundos de investimentos; 

X - fundos de participação; 

(Incluído pela Lei nº 13.243, de 20161 

(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

XI - títulos financeiros, incentivados ou não; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 20161 

XII - previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessao de serviços 
públicos ou em regulações setoriais. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 3o A concessão da subvenção econômica prevista no § 1° deste artigo implica, obrigatoriamente, a 
. ·as'sunção de contrapartida pela empresa beneficiária:. na forr:na estab.e)ecida 'nos instrume~tos de ajuste 

específicos. · · 

. . ·§' 4° O Poder·Executivo regulamentará a subvençao econ~mjca çfe que trata este artiQ_º•. assegurada a 
~ ·,:·.,. - destinaçao · de· percentual mínimo dos recursos tio, Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico - FNDCT. 

·, ) · ·§ 5° Os recursos de que trata o § 4° deste artigo serao objeto çfe RrOgJFlmaçao-,o_rçamentária em 
categoria específica do FNDCT, não sendo obrigatória sua aplicaçao na destinação setorial originária, sem 
prejuízo da alocação de outros recursos do FNDCT destinados à subvençao econômica. 

§ 6° As iniciativas de que trata este artigo poderão ser estendidas a ações visando a: 
pela Lei nº 13.243. de 20161 

(Incluído 

1 - apoio financeiro, econom1co e fiscal direto a empresas para as atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 20161 

li - constituiçao de parcerias estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação entre ICT e 
empresas e entre empresas, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, que tenham por objetivo a 
geração de produtos, serviços e processos inovadores; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 20161 

Ili - criaçao, implantação e consolidação de incubadoras de empresas, de parques e polos tecnológicos 
e de demais ambientes promotores da inovaçao; Clncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

IV - implantaçao de redes cooperativas para inovaçao tecnológica; 
de 2016) 

(Incluído pela Lei nº 13.243, 

V - adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros de pesquisa e 
desenvolvimento de empresas brasileiras e estrangeiras; Oncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

VI - utilizaçao do mercado de capitais e de crédito em ações de inovação; Oncluldo pela Lei nº 
13.243, de 2016) 

VII - cooperação internacional para inovação e para transferência de tecnologia; (Incluído pela 
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V 111 - internacionalização de empresas brasileiras por meio de inovação tecnológica; !Incluído 

pela Lei nº 13.243. de 2016) 

IX - indução de inovação por meio de compras públicas; !Incluído pela Lei nº 13.243. de 2016) 

X - utilização de compensação comercial, industrial e tecnológica em contratações públicas; 
(Incluído pela Lei nº 13.243 de 2016) 

XI - previsão de cláusulas de investimento em pesquisa e desenvolvimento em concessões públicas e 
em regimes especiais de incentivos econômicos; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

XII - implantação de solução de inovação para apoio e incentivo a atividades tecnológicas ou de 
inovação em microempresas e em empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 7o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar mais de um instrumento 
de estímulo à inovação a fim de conferir efetividade aos programas de inovação em empresas. 
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ a0 Os recursos destinados à subvenção econômica serão aplicados no financiamento de atividades 
de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas, admitida sua destinação para despesas 
de capital e correntes, desde que voltadas preponderantemente à atividade financiada. (Incluído pela 
Lei nº 13.243, de 20161 

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão 
contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em 
consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando 
à realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para 
solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador. 
(Redação pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§. 1° Considerar-se-á desenvolvida na vigêncià',dirco~trato a que se rerére o Japut deste artigo.a· 
criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja pwteç.ão seja requérida pela emptes.a contratada até 2 (dois) 
anos após "o seu término.. . ,. 

" . . - . , :• " ' .:). . ....., ~'. - -
<·§ 2° Findo o contrato sem alcance integral. ou: .. com a.lcance parei'!!" do "iésultado almejado, o órgão ou 

. entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá; mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu 
;prazo·de duração ou elaborar rt?l~tório final dando-o por en.;errado.· " _. ,,. ·: , .•. 

, .... " § 3º;0 pagamento decorrente da cont~atação·prevista no caput será efetuado.proporcionalmente aos 
trabalhos executados no projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade de 
adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de desempenho no projeto. 
(Redacão pela Lei nº 13.243 de 20161 

§ 4o O fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador resultante das atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação encomendadas na forma do caput poderá ser contratado mediante 
dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda, observado o disposto em 
regulamento específico. (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 5º Para os fins do caput e do § 4°, a administração pública poderá, mediante justificativa expressa, 
contratar concomitantemente mais de uma ICT, entidade de direito privado sem fins lucrativos ou empresa 
com o objetivo de: (Incluído pela Lei nº 13.243 de 2016) 

1 - desenvolver alternativas para solução de problema técnico especifico ou obtenção de produto ou 
processo inovador; ou (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

li - executar partes de um mesmo objeto. (Jncluido pela Lei nº 13.243, de 2016) 

o 

1 a Fealização das a!i>1idades de pesquisa, deseAvolvimeAto ou iAovação eAsomeAdadas Aa lerma do 
Gaput; (IAsluido @ela Medida Proviséria Aº 71ª, de 2G1êl 

li a olJ!eAção dos produtos 13ara pesquisa e deseAvolvimeAto Aesessários à realização das atividades 
dessritas AO iAsiso I; e (IAsluido eela Medida Proviséria Aº 71ª, de 2G1êl 
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Ili a fabrisação, a produção e a soAtratação de produto, serviço ou prosesso iAo~·ador resultante das 
atividades dessritas AO iAsiso 1. flAsluído eela Medida Pro•1iséria Aº 718, de 2G1€ll 

§ 6º Observadas as diretrizes previstas em regulamento específico, os órgãos e as .entidades da 
administração pública federal competentes para regulação, revisão, aprovação, autorização ou licenciamento 
atribuído ao poder público, inclusive para fins de vigilãncia sanitária, preservação ambiental, importação de 
bens e segurança, estabelecerão normas e procedimentos especiais, simplificados e prioritários que 
facilitem: !lncluido pela Lei nº 13.322 de 2016) 

1 - a realização das atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação encomendadas na forma do 
caput; (lnclufdo pela Lei nº 13.322, de 20161 

li - a obtenção dos produtos para pesquisa e desenvolviménto necessários à realização das atividades 
descritas no inciso 1 deste parágrafo; e (Incluído pela Lei nº 13.322, de 2016) 

111 - a fabricação, a produção e a contratação de produto, serviço ou processo inovador resultante das 

atividades descritas no inciso 1 deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 13.322::d:e:2:0:1:6:l--:=;-;~"fj'"f~===~ 

Art. 20-A. (VETADO): !Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) pR()C. Nº ~~ (") - Ô--, 

1 - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) FOLHp.$ 

li - (VETADO). 

§ 1 o (VETADO). 

(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

!Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 2° Aplicam-se ao procedimento de contratação as regras próprias do ente ou entidade da 
administração pública contratante. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 3° Outras hipóteses de contratação de prestação de serviços ou fornecimento de bens elaborados 
com aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos poderão ,ser previstas em 
regula111ento. . (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

·§·4° ·Nas contratações de ·que trata este artigo, ·deverá ser observado o disposto no inciso IV do àrt: 
27. ' ílncluído pela Lei nº 13.243 de 20-16)- · · · ·-· 

" • · ... ,, Art: 21. As.agências de fomento deverão Pfómover, por meio ·de programa.s·específicos, ações de 
estímulo:à · iriovação nas micro e pequenas empresas,oJnclusive mediante extensão •tecnológicá realizada 
pelas ICT. 

.. ·. Art. 21-A. A União, os Estados, o Distrito Federal; os Municípios, os.órgãos.e as agências.de fomento, 
as· ICTs· pú~licas e as fundações de apoio conced.erão bolsas de estímulo ·à inóvação ·no ambiente produtivo, 
destinadas à formação e à capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas, em ICTs e em 
empresas, que contribuam para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
inovação e para as atividades de extensão tecnológica, de proteção da propriedade intelectual e de 
transferência de tecnologia. !Incluído pela Lei nº 13.243 de 20161 

CAP[TULOV 
DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE 

Art. 22. Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a 
adoção de sua criação por ICT pública, que decidirá quanto à conveniência e à oportunidade da solicitação e 
à elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, 
industrialização e inserção no mercado. (Redacão dada pela Lei nº 13.243, de 2016) 

§ 1° O núcleo de inovação tecnológica da ICT avaliará a invenção, a sua afinidade com a respectiva 
área de atuação e o interesse no seu desenvolvimento. 

§ 2° O núcleo informará ao inventor independente, no prazo máximo de 6 (seis) meses, a decisão 
quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo. 

§ 3° O inventor independente, mediante instrumento jurídico específico, deverá comprometer-se a 
compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada 
por ICT pública. (Redacão dada pela Lei nº 13.243, de 2016) 
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Art. 22-A. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municlpios, as agências de fomento e as ICTs 
públicas poderão apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua criação, entre 
outras formas, por meio de: (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

1 - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção; 
13.243, de 2016) 

(Incluído pela Lei nº 

li - assistência para transformação da invenção em produto ou processo com os mecanismos 
financeiros e creditlcios dispostos na legislação; (Incluído pela Lei nº 13.243 de 2016) 

Ili - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção; 
pela Lei nº 13.243, de 2016) 

llncluido 

IV - orientação para transferência de tecnologia para empresas já constitui das. r1ncluldo oela Lei 
nº 13.243, de 2016) PROC. Nº ô2o"""> / ~ 

CAPITULO VI FOLHAS_ Gõ ~ 
DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Art. 23. Fica autorizada a instituição de fundos mútuos de investimento em empresas cuja atividade 
principal seja a inovação, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de 

distribuição de valores mobiliários, na forma da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados à 
aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de emissão dessas empresas. 

Parágrafo único. A Comissao de Valores Mobiliários editará normas complementares sobre a 
constituição, o funcionamento e a administração dos fundos, no prazo de 90 (noventa) dias da data de 
publicação desta Lei. 

CAPITULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24. A Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

. "Art. 2° ................................................................ , .. 

VII - admissao de professor, pesquisador e tecnólogo substitútos para suprir' a 
falta de professor, . pesquisador ou tecnólogq ocupante 'éie cargo· . efêtj~o. 
decorrente de licença para exercer atil(idade empresarial relativa à inovaçao, 

................................................................... " (NR) ·-

"Art 4° .................................................................. . 

IV - 3 (três) anos, nos casos dos incisos VI, alínea 'h', e VII do art. 2°; 

~~g~ún~ ................................................................... . 

V - no caso do inciso VII do art. 2°, desde que o prazo total nao exceda 6 
(seis) anos." (NR) 

Art. 25. O art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso: 

"Art. 24 ................................................................... . 

16/10/2018 10:48 



!1-10973 ' http://www.planalto.gov.br/ccivi I_ 03/ _A to2004-2006/2004/Lei/ ... 
. . 

• 

• 

14of15 

XXV - na contratação realizada por Instituição Cientifica e Tecnológica - ICT 
ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o 
licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. 

Art. 26. As ... ;~;·.~~~···~º·~·;~~·~,~~·.·~-~~~;~~···~·~~;~· (~u:~ atividadJr-:.::.;-,W-c-~-. ~-i:-§.""".ó2JO~"l\~::~,..~~;;=::_:-3-,3-,~-,1 
obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua 
responsabilidade. 

Art. 26-A. As medidas de incentivo previstas nesta Lei, no que for cabível, aplicam-se às ICTs públicas 
que também exerçam atividades de produção e oferta de bens e serviços. !lncluldo pela Lei nº 13.243, 
de 2016) 

Art. 27. Na aplicação do disposto nesta Lei, serão observadas as seguintes diretrizes: 

1 - priorizar, nas regiões menos desenvolvidas do Pais e na -Amazônia, ações que visem a dotar a 
pesquisa e o sistema produtivo regional de maiores recursos humanos e capacitação tecnológica; 

li - atender a programas e projetos de estimulo à inovação na indústria de defesa nacional e que 
ampliem a exploração e o desenvolvimento da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e da Plataforma 
Continental; 

Ili - assegurar tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às microempresas e às empresas de 
pequeno porte; (Redacão dada pela Lei nº 13.243, de 2016) 

IV - dar tratamento preferencial, diferenciado e favorecido, na aquisição de bens e serviços pelo poder 
público e pelas fundações de apoio para a execução de projetos de desenvolvimento institucional da 

instituição apoiada, nos termos da Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994, às empresas que invistam em 
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais e às microempresas e empresas de pequeno porte de 
base tecnológica, criadas no ambiente das atividades de_pesquisa das ICTs. (Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 2010) 

V -· promover a simplificação ·dos procedimentqs· para gestão dos projetqs de ciência, tecnologia e 
inovação e do c0ntr01e ppr resultados em suaallali?ção; (lncluido Pela Lei nº 13.243, de 2016) 

· :· vi.,·promover o desenvolvimento e a difusãocde··tecnologias sociais e o fôrtalecimento da extensão 
.tecnológica para a inclusão produti.va e social. (lncluldo pela Lei nº 13.243, de 2016) 

"Art: 27-A. Os procedimentos de prestação·de ;contas dos recursos repassados com base nesta Lei 
deverão seguir formas simplificadas e uniformizadas-e, ·de forma a garantir a governánça ·e a transparência 
das infonnações, ser realizados anualmente, preferencialmente, mediante envio eletrônico de informações, 
nos termos de regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.243 de 2016) 

Art. 28. A União fomentará a inovação na empresa mediante a concessão de incentivos fiscais com 
vistas na consecução dos objetivos estabelecidos nesta Lei. 

Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, em até 120 (cento e vinte) 
dias, contados da publicação desta Lei, projeto de lei para atender o previsto no caput deste artigo. 

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasllia, 2 de dezembro de 2004; 183° da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Luiz Fernando Fur/an 
Eduardo Campos 
José Dirceu de Oliveira e Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.12.2004 e retificado em 16.5.2005 
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' Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juríd,fft()C. Nº ,;i,o:1 C'ef 1 
Lf. F~OL~H~Af3?.:::1@~=i::::z·-==·i:tP:=. 

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

Art. 2° A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: 

1 - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 

li - concessão de registro de desenho industrial; 

Ili - concessão de registro de marca; 

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 

V - repressão à concorrência desleal. 

Art. 3° Apfica-se também o disposto nesta Lei: 

J - ao pedido de patente. ou de registro proveniente do exterior e depositado no Pais por quem tenha 
proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e · · · 

li - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas 
domiciliadas no- Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. 

Art. 4° As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às 
pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no Pais. 

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. 

TITULO 1 

DAS PATENTES 

CAPITULO 1 

DA TITULARIDADE 

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe 
garanta a propriedade. nas condições estabelecidas nesta Lei. 

§ 1 ºSalvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 

§ 2° A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor. pelo 
cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que 
pertença a titularidade. 

§ 3° Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais 
pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das 
demais, para ressalva dos respectivos direitos. 
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§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a nao divulgação de sua nomeação. 

Ar!. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invençao ou modelo de utilidade, de forma 
independenté, o direito de obter patente será assegurado áquele que provar o depósito mais antigo, 
independentemente das datas de invenção ou criação. 

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao 
depósito imediatamente posterior. 

CAPITULO li 
DA PATENTEABILIDADE 

Seção 1 
DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS 

Ar!. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial. 

Ar!. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de 
aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em 
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação . 

Ar!. 1 O. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

1 - descobertas, teorias cientificas e métodos matemáticos; 

II - concepções puramente abstratas; 

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, 
publicitários, de sorteio e de fiscalização; 

íY - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e cientificas ou qualquer criação estética; 

V - programas de computador em si; 

VI - apresentação de informações; 

Vil - regras de jogo; 

VIII - técnicas e métodos operatórios ou ci[úrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, 
para aplicaçao no corpo humano ou animal; e 

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda 
que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos 
biológicos naturais. 

Ar!. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no 
estado da técnica. 

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de 
depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no 
exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. 

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda 
não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade 
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. 

§ 3° O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado 
segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. 

Ar!. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, 
quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do 
pedido de patente, se promovida: 
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1- pelo inventor; (;:~;;· tf-11
; @I 

li -.pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de 
patente de'pósitado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste oõtÍdas 'OU em 
decorrência de atos por ele realizados; ou 

Ili - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em 
decorrência de atos por este realizados. 

Parágrafo único. O INPl poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou 
não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. 

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não 
decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não 
decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando 
possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. 

Seção li 
Da Prioridade 

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em 
organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, 
nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos 
nesses prazos. 

§ 1° A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 
(sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 

., 
,§ 2~. A reivindicação de prioridade será comprovada. por documento háoil da origem: contendo número, 

i .,, · data; título,' relatório descritivo e, se ·for o.caso,. reiliindicações e desenhos, acomp_anhado .de tradução , ,, 
.: -, .,, ·simples da certidão de depósito ou documento equivalente; contendo dados identificadores.do pedido, cujo 
.... , ·' teor será de inteira responsabilidade do depositante. ' · 

• 
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§. 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a· comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e .,_ 
oitenta) dias contados do depósito. ' 

§ 4° Para os pedidos internacionais depositados em virtude de·tratado em·vigor no Brasil, a tradução 
prevista no·§ 2° deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no 
processamento nacional. 

§ 5° No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será 
suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. 

§ 6° Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da 
data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem. 

§ 7° A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade. 

§ 8° Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação 
de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. 

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, 
sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre 
a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) 
ano. 

§ 1 º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a 
matéria nova introduzida. 
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§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado. 

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir. de base a 

reivindicàção de prioridade. I PROC. Nº ~:'57 (; -1 
Seção Ili FOLHAS b6 ~ 

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteave1s ª 

Art. 18. Não são patenteáveis: 

l - o que for contrário á moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; 

li - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a 
modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, 
quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e 

111 - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgénicos que atendam aos três 
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8° e que 
não sejam mera descoberta. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo 
ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante interyenção humana direta em sua composição 
genética, uma característica normalmente nao alcançável pela espécie em condições naturais. 

CAPITULO Ili 
DO PEDIDO DE PATENTE 

Seção l 
Do Depósito do Pedido 

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 

1 - requerimento; . .· ..... 
li - relatório descritivo; 

111 - reivindicações; 

IV - desenhos, se for o caso; 

V. - resumo; e 

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente 
instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentaçao. 

Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos 
ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao lNPl, que 
estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou 
arquivamento da documentação. 

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do 
recibo. 

Seção li 
Das Condições do Pedido 

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de 
invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. 

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que 
poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, 

,. , .. 
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Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o o Je o, e mo o a poss1 
realização·por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. 

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que 
não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será 
suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo 
internacional. 

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as 
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. 

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de oficio ou a requerimento do 
depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido: 

1 - faça referência especifica ao pedido original; e 

li - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. 

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado . 

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o beneficio de prioridade 
deste, se for o caso. 

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes. 

Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. 

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do 
depósito ou da prioridade mais antiga . 

. § .. 2º A.retirada de um depósito anterior sem prôdução de qualquer efeito dará prioridade ao depósito 
imediatamente posterior. 

Seção Ili 
Do Processo e do Exame.do Pedido··· 

. Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo·durante·18:(dezoito) -meses contados da data de 
depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso 
previsto no art. 75 . 

§ 1° A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. 

§ 2° Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do 
relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. 

§ 3° No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público 
com a publicação de que trata este artigo. 

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos 
interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. 

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do 
pedido. 

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações 
até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. 

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer 
interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento 
do pedido. 

1 

., 
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Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer,!,' 
dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição especifica,' ' 
sob pena de arquivamento definitivo. 

•,,. 

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que 
solicitado, sob pena de arquivamento do pedido: 

1 - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente 
em outros países, quando houver reivindicação de prioridade; r éUO ~'9 ·: .. ~:! " 

li - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedid~:~~: RJI , ~~-
Ili - tradução simples do documento hábil referido no § 2° do art. 16, caso esta tenha sido substituída 

pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo. 

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: 

1 - patenteabilidade do pedido; 

li - adaptação do pedido à natureza reivindicada; 

• 111 - reformulação do pedido ou divisão; ou 

IV - exigências técnicas. 

• 
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Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na 
natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no 
prazo de 90 (noventa) dias. 

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 

§ .. 2° Respondida a exigência, ainda que não·cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou 
não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquàl:lrament9, dar-se-á prosseguimen\o ao exame. · ... 

Art. 37. Concluído o· exame, será proferjda decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. 

CAPITULO IV 
. DA CONCESSÃO E DA VIGi=NCIA DA PATENTE 

Seção 1 
Da Concessão da Patente 

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da 
retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. 

§ 1° O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 
(sessenta) dias contados do deferimento. 

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias 
após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de 
retribuição especifica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 

§ 3° Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. 

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o titulo e a natureza respectivos, o nome do 
inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6°, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o 
relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. 

Seção li 
Da Vigência da Patente 

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo 
prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 

16/10/2018 10:43 



L9279 

• 

• 

7 of35 

i1~ '. 
1 

http://1r~Ianalto.gov.br/ccivil_O ~tis/L9279.htm 

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente d~ invenção
1
B a 7 

(sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de 
o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do p(ldido, por pendência judicial comprovada ou por 
motivo dê' força i:naior. 

CAPÍTULO V 
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 

Seção 1 1 FPOROLHC~ ~· &3 57 :: Dos Direitos _ ""° = _ 
Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, 

interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. 

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de 
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: 

1 - produto objeto de patente; 
• 

li - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado . 

§ 1 º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que 
outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 

§ 2° Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso li, quando o possuidor 
ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por 
processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. 

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: 

1 - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, 
desde que não acarre.tem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; 

<:·'·· 

·li .. aos· atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a 
estudos ou pesquisas cientificas ou tecnológicas; .. '" 

Ili - à preparação de medicamento de acordo.com prescrição médica para casos individuais, executada 
por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim·preparado; 

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que.tiver sido colocado no 
mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; 

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade 
econõmica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e 

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação 
ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido lícitamente no comércio pelo detentor da 
patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou 
propagação comercial da matéria viva em causa. 

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados á invenção protegida por patente, 
destinados exclusivamente á produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do 
registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto 
objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196 de 
2001) 

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de 
seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da 
concessão da patente. 

§ 1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, 
anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir 
da data de início da exploração. 
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§ 2° Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do 
parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se 
tiver tornado acesslvel ao público. 

§ 3° O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relaçao ao perlodo anterior à 
concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41. 

!~:~;· ift G 0J Seção li 
Do Usuário Anterior 

Art. 45. A pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, 
explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploraçao, sem ônus, na forma e 
condição anteriores. 

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou 
empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploraçao do objeto da patente, por alienaçao ou 
arrendamento. 

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do 
objeto da patente através de divulgaçao na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no 
prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação . 

CAPITULO VI 
DA NULIDADE DA PATENTE 

Seção 1 
Das Disposições Gerais 

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei. 

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre t0das as reivindicações, sendo condiçao para a nulidade 
parcial o fato de as.reivindie:ações subsistentes constitulrem matéria patenteável.po\ si mesmas. 

Art..48. A nulidade·da-patente·produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido . . , ., 

Art. 49. No caso de inobservãncia do disposto· no art. 6°, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, 
em açao judicial, a adjudicação da patente. 

Seção li 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

• Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: 
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1 - nao tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; 

li - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; 

Ili - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou 

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à 
concessao. 

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de qualquer 
pessoa com legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente. 

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. 

Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 53. Havendo ou não manifestaçao, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá 
parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. 

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o 
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processo será decidido pelo Presidente do '1NPI, encerrando-se a instância administrativa. 
' 

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção. 

I:~~: ~/{ R ef>l 
Seção Ili 

Da Ação de Nulidade 

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou 
por qualquer pessoa com legftimo interesse. 

§ 1° A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. 

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, 
atendidos os requisitos processuais próprios. 

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for 
autor, intervirá no feito. 

§ 1° O prazo para resposta do réu titular da pateníe será de 60 (sessenta) dias. 

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de 
• terceiros. 

• 
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CAPITULO VII 
DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES 

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou 
parcialmente. 

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações: 

1 -,da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 

li• de qualquer limitação ou' ônus que recaia sobre o pedido ou a patenté;-e'·-.: 

111·- das alterações de nome, sede ou endereço do deposita·nte ou titurar: .. 
\.. · 1. 

Art .. 60. As anotações produzirão efeito em relaçao a terceiros a partir da data de sua publicação. 

CAPITULO VIII 
DAS LICENÇAS 

Seção 1 
Da Licença Voluntária 

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. 

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa 
da patente. 

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a 
terceiros. 

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no 
INPI. 

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo 
assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento. 

Seção li 
Da Oferta de Licença 

, ... 
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§ 2° Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular 
tenha desistido da oferta. 

§ 3° A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta. 

§ 4° O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo 
interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66. 

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o 
arbitramento da remuneração. 

§ 1° Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no§ 4° do art. 73. 

§ 2° A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação. . . 
Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida á metade no perlodo compreendido entre o 

oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título . 

Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à 
exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) 
ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração. 

Seção Ili 
Da Licença Compulsória 

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela 
. decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos 
da lei, por decisão administrativa ou judicial. \" · 

§ 1º Ensejam, igualmente,. licença compulsória: ' .. l .•. • 

., •• 1 - a não·exploração do objeto da patente .no território brasileiro por falta-de fabricação ou fabricação 
incompleta do produto, ou, ainda, ·a falta ·de uso integrab:lo processo patenteado, ressalvados os casos de 
inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou . , 

li .- a .comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 

• § 2° A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade 
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técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, 
predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso 1 
do parágrafo anterior. 

§ 3° No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao 
licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para 
proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo 
titular ou com o seu consentimento. 

§ 4° No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo 
anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de 
processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu 
consentimento. 

§ 5° A licença compulsória de que trata o§ 1° somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da 
concessão da patente. 

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular: 

1 - justificar o desuso por razões legítimas; 
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li -!comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou 

Ili - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. 

seguintes hipóteses: PROC. N• I .... _ 
Art. 10. A licença compulsória será ainda concedida quando, curnular~~~le, ~'.5["~: 

1 - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação1'
9 ~AS ~ 1 

li - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente 
anterior; e 

Ili - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente 
anterior. 

§ 1° Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende 
obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. 

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente 
do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo . 

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da 
patente dependente. 

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo 
Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser 
concedida, de oficio, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem 
prejuízo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento) 

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de 
prorrogação. · 

-.... Art. 72. ·As licenças compulsórias serão ·sempre· .concedidas sem exclusividade, não se admitindo o 
sublicenciamento. ,,,. ' • 

,. " ·Art. 73. O pedido de licença compulsória·deverá"ser formulado mediante:indicação· das condições 
oferecidas ao titular da patente. · 

§· 1º Apresentado o pedido de ·licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 
(sessenta) dias, findo. o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições 
oferecidas . 

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econõmico 
deverá juntar documentação que o comprove. 

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao 
titular da patente comprovar a exploração. 

§ 4° Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar 
comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a 
remuneração que será paga ao titular. 

§ 5º Os órgaos e entidades da administraçao pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, 
prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração. 

§ 6° No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstãncias de cada caso, levando-se 
em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. 

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 8° O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo. 
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Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo 
de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. 

§ 1° O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo. 

§ 2° O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. 

§ 3° Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada 
conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore. 

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONJ.OLH,~ 75 CAPITULO IX WROC Nº óbo: (")? 

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado 
em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. (Regulamento) 

§ 1° O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do 
órgão competente, o pedido será processado normalmente. 

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de 
interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do 
órgão competente. 

§ 3° A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão 
condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver 
restrição dos direitos do depositante ou do titular. (Vide Decreto nº 2 553 de 1998) 

CAPITULO X 
DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO 

Art. 76. O· depositante do pedido .ou titular de· patente de invenção poderá requerer, mediante 
pagamento de retribuição. .específica, certificado ,de adição para .proteger aperfeiçoamento ou 
desenvolvimento introduzido no objeto da invenção~me!imo q~e destituído de atividade inventiva, desde que 
a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. 

§ 1° Quando iiver ocorrido a publicação.do·pedido· principal, o pedido' de certificado de adição será 
imediatamente publicado. 

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts .. 30 a 37, ressalvado o 
disposto no parágrafo anterior . 

§ 3° O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito 
inventivo. 

§ 4° O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de 
adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante 
pagamento das retribuições cabiveis. 

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e 
acompanha-a para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado 
de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de 
vigência da patente. 

CAPÍTULO XI 
DA EXTINÇÃO DA PATENTE 

Art. 78. A patente extingue-se: 

1 - pela expiração do prazo de vigência; 
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li - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 

6J i 1 
Ili - pela caducidade; 

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e 

V - pela inobservância do disposto no art. 217. 

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domlnio público. 

Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros. 

Art. 80. Caducará a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, 
decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente 
para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis. 

§ 1° A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de oficio do 
respectivo processo, não tiver sido iniciada a explora~o. 

§ 2° No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver 
desistência do requerente . 

Art. 81. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração. 

Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo 
mencionado no artigo anterior. 

Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da 
instauração de oficio do processo. 

CAPITULO XII 
.. ·· . DA RETRIBUIÇÃO.ANUAL ·" 

Art .. 84. ·o depositante do pedido e o titular da patente.estão sujeitõs' ao ):lagamehto dé retribuição anual, 
a partir do início do terceiro ano da data do depósito. 

§ 1°{)·pagamento antecipado da retribuição anual será-regulado pelo INP>: 

§ 2° O pagamento deverá ser efetuado dentro .dos primeiros 3 (três) meses. de cada período anual, 
podendo, ainda, ser .feito, independente de notificação, dentro dos 6 (séis) meses· subseqüentes, mediante 
pagamento de retribuição adicional. 

Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de 
tratado em vigor no Brasil, .devendo o pagamento das·retribuições anuais vencidas antes da data da entrada 
no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data. 

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o 
arquivamento do pedido ou a extinção da patente. 

Capítulo XIII 
DA RESTAURAÇÃO 

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o 
requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinçao da 
patente, mediante pagamento de retribuição especifica. 

CAPITULO XIV 
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE 

REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO 

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando 
decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a 
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atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais fQªª~E!~ f 

§ 1º•Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribÚição pel F~~ íl€e selé'R!l'ê õstl§g:J. 
artigo limita-se ao salário ajustado. 

§ 2° Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o 
modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo 
empregatlcio. 

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou 
aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante 
negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. (Regulamento) 

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer titulo, ao salário do 
empregado. 

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele 
desenvolvido, desde que desvinculado do contrato dê trabalho e não decorrente da utilização de recursos, 
meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. (Regulamento) 

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando 
resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou 
equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. <Regulamento) 

§ 1° Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo 
ajuste em contrário. 

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao 
empregado a justa remuneração . 

.. § 3° A exploração do objeto da patente, na falta·de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro 
do. prazo de· 1 (um) ano, contado da data de sua conc!lssáo, sob pena de passar à exclusiva propriedade do 
empr19gado.afüularidade da patente, ressalvadas as· hipóteses de falta de exploraçãô·por razões legitimas. 

' ··. 
§ 4º No caso de cessão, qualquer dos·co-titulares; em igualdade de condiçõi;os, poderá exercer o direito 

de preferência. 
~. ,. ·~ 

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador 
autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes. e c;ontratadas. 
!Regulamento) 

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, 
direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. (Regulamento) 

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no 
estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das 
vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a titulo de incentivo. 

T[TULO li 
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS 

CAPITULO 1 

DA TITULARIDADE 

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a 
propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 
6° e 7°. 

CAP[TULO li 
DA REGISTRABILIDADE 

16/10/2018 10:43 



L9279 

• 

• 

15 of35 

http:/,~ww.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm 

Seção 1 
Dos Desenhos Industriais Registráveis 

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental e um o Je o ou o con o 
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e 
original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. 

§ 1° O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessfvel ao público antes da data de 
depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3° 
deste artigo e no art. 99. 

§ 2° Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro 
depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da 
data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que 
subseqüentemente. 

§ 3° Não será considerado como incluido no e'stàdo da técnica o desenho industrial cuja divulgação 
tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade 
reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos 1 a Ili do art. 12 . 

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual 
distintiva, em relação a outros objetos anteriores. 

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos 
conhecidos. 

Art. 98. Não se considera desenho industriai qualquer obra de caráter puramente artistice. 

Seção li 
Da Prioridade ·.· 

• -Art: 99, Aplicam-se ao pedido· de :registro, no·q~e!"c:ouber, as "disposiÇões.'do art.· 16, exceto o prazo· 
· -:•previsto no seu § 3°, que será de 90 (noventa) dias. 

Seção Ili 
Dos Desenhos Industriais Não Registráveis 

. ., 
Art. 100. Não é registrávef como desenho industrial: 

1 - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou 
atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e 
veneração; 

li - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por 
considerações técnicas ou funcionais. 

CAPITULO Ili 
DO PEDIDO DE REGISTRO 

Seção 1 
Do Depósito do Pedido 

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pefo INPI, conterá: 

1 - requerimento; 

li - relatório descritivo, se for o caso; 

Ili - reivindicações, se for o caso; 

IV - desenhos ou fotografias; 
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V - campo de aplicação do objeto; e 

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
PROC. Nº..,..:~~J,...l....A.
FOLHAS 

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua 
portuguesa. 

Ar!. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente 
instru ido, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação. 

Ar!. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no ar!. 101, mas que contiver dados 
suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo 
datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser 
considerado inexistente. 

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da 
apresentação do pedido. 

Seção li 
Das Condições do Pedido 

Ar!. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma 
pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma 
característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. 

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se 
houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto. 

Ar!. 105. Se solicitado o sigilo na forma do§ 1° do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 
(noventa) dias contados da data do depósito. 

Parágrafo úni~. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao 
depósito imediatamente posterior. •· 

Seção Ili · 
Do Processo e do Exame do Pedido !• 

Ar!. 106. Depositado o pedido de.registro de.desenbp industrial e observado o dispostó-nosarts. 100, 
·101 ·e 104, será automaticamente publicado e •simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o 
respectivo certificado . 

§ 1° A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado. 

§ 2° Se o depositante se beneficiar do disposto no ar!. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento 
de prioridade para o processamento do pedido. 

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida 
em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. 

§ 4° Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido. 

CAPITULO IV 
DA CONCESSÃO E DA VIG~NCIA DO REGISTRO 

Ar!. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 
4º do ar!. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados 
relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. 

Ar!. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 
3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, 

. . , 
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W' instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retrib
1
uição. tROC. N" o2Jo E ~ ;j ~, 

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o terf11l<l~..vi:z'.Cis;59 
titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição 
adicional. 

CAP[TULOV 
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO 

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 
e dos incisos 1, li e IV do art. 43. 

Art. 11 O. A pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro 
explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e 
condição anteriores. 

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou 
empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou 
arrendamento . 

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do 
objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3° do art. 96, desde que o pedido tenha sido 
depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação. 

CAP[TULOVI 
DO EXAME DE MÉRITO 

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer 
tempo da.vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade . 

. - . ..• Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito,:·que, se concluir-pela.ausência de pelo menos um dos, 
,_ ..• -reqaisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá. de ... fundamento para instauração de ofício• de processo de 

nulidade do registro. 

. · .. ·. 

• 
CAPÍTULO VII 

DA NULIDADE DO REGISTRO 

Seção 1 
Das Disposições Gerais 

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei. 

§ 1° A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósitó do pedido. 

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a 
adjudicação do registro. 

Seção li 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com 
infringência dos arts. 94 a 98. 

§ 1° O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer 
pessoa com legitimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a 
hipótese prevista no parágrafo único do art. 111. 

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se 
apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão. 

Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da 

.~- , . 
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publicação. 

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá 
parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no· prazo comum de 60 (sessenta) dias. 

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o 
processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro. 

Seção Ili 
Da Ação de Nulidade 

Art. 118. Aplicam-se á ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que' couber, as disposições 
dos arts. 56 e 57. 

CAPITULO VIII 
DA EXTINÇÃO DO REGISTRO •;. , 

Art. 119. O registro extingue-se: 

• 1 - pela expiração do prazo de vigência; 

• 
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li - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 

Ili - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou 

IV - pela inobservância do disposto no art. 217. 

CAPITULO IX 
DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL 

., "Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pag'amento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo 
qüinqüênio da data do depósito. '· · ' • ; ''.• , ·· 

.• 

·· § 1º O pagamento do segundo qüinqüênio-será feito durante o 5° (quinto) ano da vigência do registro. 

§·2º O.pagamento·dos demais qüinqüênio.s·será-apresentado junto com o pedido de prorrogação a que 
se refere o art. 108 . 

§ 3º O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes 
ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional. 

CAPITULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente 
Titulo, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93. 

TITULO 111 
DAS MARCAS 

CAPITULO 1 
DA REGISTRABILIDADE 

Seção 1 
Dos Sinais Registráveis Como Marca 

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não 
compreendidos nas proibições legais. 

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
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' 1 - marca de produto ou serviço: aquela usat:fa para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, 
semelhante ou afim, de origem diversa; U!l 

, . 
li - marca de certificação: aquela usada para atestar ·a conformidade de um produto ou serviço com 

determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material 
utilizado e metodologia empregada; e 

Ili - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma 
determinada entidade. 

Seção li 
Dos Sinais Não Registráveis Como Marca 

Ar!. 124. Não são registráveis como marca: 

1 - bras:!io, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, 
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designaç:!io, figura ou imitação; 

li - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo qÚando revestidos de suficiente forma distintiva; 

Ili - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que 
ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou 
idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; 

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria 
entidade ou órgão público; 

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou 
nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; 

VI - sir]al de caràter genérico, necessàrio, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver 
relação com o produto ou serviço a. distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma 

•.característica do produto.ou serviço, quanto à natureza,: nacionalidadEl\:pe.so, valor; qualidade e época de 
·produção.ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos-de-suficiente formf!·distintiva;. 

VII • sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; 

:VIII - cores e suas denominações, salvo.,se.dispostas ou combinadÇls de-modo peculiar e distintivo;· 

IX - indicação geogràfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente 
• induzir indicação geogràfica; 
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X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do 
produto ou serviço a que a marca se destina; 

XI - reproduç:!io ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer 
gênero ou natureza; 

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação 
por terceiro, observado o disposto no art. 154; 

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econõmico ou 
técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetfvel de criar confusão, salvo quando 
autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; 

XIV - reprodução ou imitação de titulo, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; 

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com 
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com 
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 
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XVII - obra li;~~ ria, artística ou cientifica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito 
autoral e sejam suscê'1veis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; 

1,. 
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenhf Pi~~@-~~~.'Nifo~~º~FJ~~~~==i 

serviço a distinguir; 

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acr sc1mo, e marca a 
registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetlvel de causar 
confusão ou associação com marca alheia; 

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de 
marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; 

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que 
não possa ser dissociada de efeito técnico; 

XXI 1 - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e 

XXlll - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não 
poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional 
ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca 
se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetlvel de causar confusão ou 
associação com aquela marca alheia. 

Seção Ili 
Marca de Alto Renome 

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, 
em todos os ramos de atividade. 

Seção IV 
Marca Notoriamente Conhecida· .. 

~ . .} '. :: 

•· o ·.. Arb. 126. A marca notoriamente conhecida em i;eu·.rnmo de atividade nos·lermos .. do ;iit. Bº bis (1), -da· 

• 
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·Convenção da União de Paris para Proteção d~ Propriedade Industrial, goza de proteção especial, 
independehtemente·de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 

§ 1? A proteção de que trata este artigo aplica-se também ás marcas de serviço. ·., · 

§ 2° O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou 
em parte, marca notoriamente conhecida . 

CAPITULO li 
PRIORIDADE 

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil ou em 
organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, 
nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos 
nesses prazos. 

§ 1° A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 
(sessenta) dias, por outras prioridades anteriores á data do depósito no Brasil. 

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, 
a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira 
responsabilidade do depositante. 

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, 
contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. 

§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado 
junto com o próprio documento de prioridade. 
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CAPITULO 111 
DOS REQUERENTES DE REGISTRO 

l PROC. N• óbÓ@ j~ 
FOLHAS t? 

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de 
direito privado. 

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que 
exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, 
declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. 

§ 2° O registro de marca coletiva só poderà ser requerido por pessoa jurídica representativa de 
coletividade, a qual poderà exercer atividade distinta da de seus membros. 

§ 3° O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou 
industrial direto no produto ou serviço atestado. 

§ 4° A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste 
Titulo. 

CAPITULO IV 
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA 

Seção 1 
Aquisição 

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as 
disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado 
quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no Pais, há pelo menos 6 
(seis) .meses, marca idêntica ou semelhante-, "para .distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro . 

.• ·' ·, , ... ·"§ 2~ O direito·de·precedência somente.poderá ser1cedido juntamente com,o·negócio·da empresa, ou 

• 
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. parte·desJe, qu·e tenha direta·relação com o uso da marca-, por alienação ali arrendamento .. 
·- -.~. 

Seção li 
Da Proteção Conferida Pelo.Registro . . ' ,, -:-. ... ' 

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: 

I - ceder seu registro ou pedido de registro; 

II - licenciar seu uso; 

III - zelar pela sua integridade material ou reputação. 

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e 
documentos relativos à atividade do titular. 

Art. 132. O titular da marca não poderá: 

1 - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, 
juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; 

11 - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde 
que obedecidas as práticas leais de concorrência; 

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu 
consentimento, ressalvado o disposto nos§§ 3° e 4° do art. 68; e 

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra cientifica ou literária ou qualquer outra publicação, 
desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 

. ' 

... . . 

. " 

16/10/2018 10:43 



L9279 

• 

http://www.planalto.gov. br/ccivil_ 03/Leis/L9279 .htm 

Capítulo V 
DA VIGi;NCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES 

Seção 1 
Da Vigência 

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez} anos, contados da data da concessão do 
registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 

§ 1 º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, 
instru Ido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 

§ 2° Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular 
poderá fazê-lo nos 6 (seis} meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. 

§ 3° A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128. 

Seção li 
Da Cessão 

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos 
requisitos legais para requerer tal registro. 

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas 
iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de 
cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. 

Seção Ili 
Das Anotações 

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações: 

1 - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 
'':"' 

li ,·de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; er 
111 - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 

•".:" 

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 

• Art. 138. Cabe recurso da decisão que: 

1 - indeferir anotação de cessão; 
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li - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135. 

Seção IV 
Da Licença de Uso 

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença 
para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza 
e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. 

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa 
da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. 

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a 
terceiros. 

§ 1° A averbação produzirá efeitos em relaçao a terceiros a partir da data de sua publicação. 

§ 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no 
INPI. 
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Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso. 

CAPITULO VI 
DA PERDA DOS DIREITOS 

Art. 142. O registro da marca extingue-se: 

1 - pela expiração do prazo de vigência; 

li - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela 
marca; 

Ili - pela caducidade; ou 

IV- pela inobservância do disposto no art. 217. 

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 
5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: 

1 - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou 

• li - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo 
prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal 
como constante do certificado de registro. 

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legitimas. 

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de 
provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. 

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena 
de caducar parcialmente. o registro em relação. aos : não semelhantes ou afins daqueles para os quais a 
marca· foi comprovadamente usada. - · · · 

• Art. 145. Não se conhecerá do requerimento·de·caducidade se o uso da marca'tivér sido comprovado 
· ou-justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. 

•• Art-. t46. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso. 

CAPITULO VII 
• DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO 

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de ytilização, dispondo sobre 
condições e proibições de uso da marca. 

Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser 
protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena d~ arquivamento definitivo do pedido. 

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá: 

1 - as caracteristicas do produto ou serviço objeto de certificação; e 

li - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. 

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos 1 e li deste artigo, quando não acompanhar o 
pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do 
pedido. 

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante 
petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada. 

Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. 

.. 
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Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 
certificação extingue-se quando: 

1 - a ·entidade deixar de existir; ou 

142, o registro da marca coletiva e de I PROC. Nº ,;~ t<z] 
FOLHAS % · ÚJ>w. 

li - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização. 

Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do 
contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização. 

Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma 
pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146. 

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido 
extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da extinção do registro. 

CAPIT,ULO VIII 
DO DEPÓSITO 

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, 
conterá: 

1 - requerimento; 

li - etiquetas, quando for o caso; e 

Ili - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados 
em língua portuguesa e, quando houver documento :em língua estrangeira, sua ·tradução simples deverá ser 
.apresentada no ato do. depósito ou dentro· dos' 61íl (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser 

1 1 ' 

considerado o documento. ·.' .· 

·--Art. 156. Apresentado·o pedido, será ele submetido a· examé formal ·preliminar .e; se ·devidamente 
dnstruldo, .será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. 

" Art.· 157. o, pedido que ·não atender .formalmente ao disposto n·o art .. 155,. mas que .!:antiver dados 
.suficientes.relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao 
INPI, que.estabelecerá as exigências a serem cumpridas.pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de 
ser considerado inexistente . 

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da 
apresentaç1io do pedido. 

CAPITULO IX 
DO EXAME 

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

§ 1° O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 2° Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada 
no inciso XXII! do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a 
interposiç1io, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei. 

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito 
o exame, durante o qual poder1io ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

§ 1° Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 
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§ 2° Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, 
prosseguimento ao exame. 

Art.,160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. 

CAPÍTULOX IPROC.Nº ~'= 
DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO FOLHAS 

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o 
pagamento das retribuições correspondentes. 

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de 
registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados do deferimento. 

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o 
prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição 
especifica, sob pena de arquivamento definitivo do pe?ido. 

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato . 

Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e 
domicilio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira. 

CAPÍTULO XI 
DA NULIDADE DO REGISTRO 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Ar!: 165. É nulo o registrq que for concedido em desacordo com as.disposições desta Lei. 

· :P.arágrato, único. A nulidade do" registro· poder<\:.SE!r'. total ou parcial, sendo condição para a nulidade 
·parcial.:o fato dea parte subsistente poder ser considerada registrável. .. 

. Art ... t66. O titular ae uma marca registrada em país .signatário da· Convenção da ·União de Paris para 
.Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a 
·adjudicação do registro, nos termos previstos no.ar!. 6° septies (1) daquela Convenção:« 

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do.pedido . 

Seção li 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

Art. 168. A nulidade do registro serà declarada administrativamente quando tiver sido concedida com 
infringência do disposto nesta Lei. 

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de qualquer 
pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do 
certificado de registro. 

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o 
processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. 

Seção III 
Da Ação de Nulidade 

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo 
interesse. 
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Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, deilt~jrnar liminarmente a suspensão 
dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuars'.próprios. 

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade to registro, contados da data da 
sua concessão. 

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for 
autor, intervirá no feito. 

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. f ==: TI=~ 1::: 
§ 2° Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de 

terceiros. 

TÍTULO IV 
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. 

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou 
fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. 

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de pais, cidade, região ou localidade 
de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou 
essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 

Art. 179. A proteção estender-se-á á representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem 
como à representação geográfica de pais, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja 
indicação geográfica. 

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, 
não será considerado .indicação geográfica. _ .-. ·, ., .. ;.. . • . . .; · 

J, •. .... '·· 

,,., ;., 

" '"' · ·Art. 18.1. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de orig~m 
" poderá servir de elemento característico de marca ·para produto ou serviço, desde· que não ·induza falsa 

• 
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procedência: .. 

·. Art. 182.' O uso da indicação geográfica·é,restritb aos produtores e prestadores.de serviço estabelecidos 
no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o .atendimento de.. requisitos de 
qualidade . 

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. 

TITULO V 
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

CAPITULO 1 
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES 

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 

1 - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização 
do titular; ou 

li - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invençao, sem autorização do titular. 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 

1 - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com 
fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou 
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obtido por meio ou processo patenteado; ou' ; · i 1 

li - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por 
meio ou, processo patenteado no Pais, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido 
colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa., r :_:c_L_H_AS-. N-.~oz,o=o/)-'jJ_~="".~ry.,,.-----., 
- _b ,b, 

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um 
processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, 
necessariamente, à exploração do objeto da patente. 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

Art. 186. Os crimes deste Capitulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as 
reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. 

CAPITULO li 
DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS 

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou 
• imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem: 

1 - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com 
fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que 
possa induzir em erro ou confusão; ou 

cc" li·- importa produto que incorpore desenho industrial registrado. no.Pais, ou imitação.substancial.que 
: · " . ·- possa .induzir em erro ou confusão, para os. fins· pre'listos no· inciso anterior,. e que: não tenha" sido colocado 

no.mercado externo.diretamente pelo titular ou com seu consentimento. 

: ' h 
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Pena - detenção, de 1 ·(um) a 3 (três) meses, ou multa: 

CAPITULO Ili 
DOS.CRIMES CONTRA AS-MARCAS 

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: 

"· 

1 - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que 
possa induzir confusão; ou 

li - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à 
venda, oculta ou tem em estoque: 

1 - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; 
ou 

li - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha 
marca legitima de outrem. 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

CAPITULO IV 
DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TITULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE 

PROPAGANDA 
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1if U j ! ilj .,,,_ '""'100 ~jlt~1"1'-"'"'"'"" ·~ 
Art. 19J ~~produzir ou imitar, de modo que possa induzir Eim erro ou confusão, armas, brasões ou 

distintivos oficia1slnacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em 
parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, .ou usar essas 

reproduçõ!ls ou imitações com fins econômicos. l PFORbcL' H ~ ~ ~~= . LI. 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. . ,....., === _ ~. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos 
assinalados com essas marcas. 

CAPITULO V 
DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES 

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que 
apresente falsa indicação geográfica. 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de 
divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", 
"sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto . 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de 
propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à 
venda produto com esses sinais. 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

CAPITULO VI 
· DOS CRIMES DE CONCORRi=NCIA DESLEAL : .. .'J."- •.. .. . l" , '!! •• ~· ,.,· r .. , • ,·.,,..:, 

·- Art·195. Comete crime de concorrência desleal· quem: ,... • J. 

1 "·publica, por ·qualquer meio, falsa afirmação;. em detrimento: de- concorrente, com ·o fim de obter. 
vantagem; 

li - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; 

Ili - emprega meio fraudulento, para desviar; em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os 
produtos ou estabelecimentos; 

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe 
ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razao social, em produto de outrem, o nome ou razão social 
deste, sem o seu consentimento; 

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinçao que não obteve; 

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou 
falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou 
falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; 

IX - dà ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, 
faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; 

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao 
dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 

\ .,.. 
'. 
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XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizaçãq, de conhecimentos, informações ou dados 
confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de 

conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a~~ ;·~ ~:;:; 
relação cóntratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; ROC. N• ' 

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou inl;O~~ i 
inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou 

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou 
concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel 
comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; 

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não 
divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades 
governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

§ 1° Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador 
da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos . 

§ 2° O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente 
para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público. 

CAPITULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capltulos 1, li e Ili deste Tltulo serão aumentadas de um 
terço à metade se: 

1 - o agente é ou foi representante·, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou 
do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou 

. ·· -·· ·: ':. --·.II "ª· marca·alterada, reproduzida ou imitada·fot de alto renome, notoriamente-conhecida, ·de certificação ' - "', ·: 
ou coletiva. 

•• 
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Art. 197. As penas de multa previstas neste Titulo·serão fixadas, no mlnimo, em 10 {dez) e, no máximo, 

em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal. 
,. 

Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até fo (dez) vezes, em face das 
condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma . 
estabelecida no artigo anterior. 

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de oficio ou a requerimento do interessado, pelas autoridades 
alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas 
ou que apresentem falsa indicação de procedência. 

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime 
do art. 191, em que a ação penal será pública. 

Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a 
propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações 
constantes dos artigos deste Capitulo. 

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção 
de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do 
ilicito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo 
patenteado. 

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer: 

1 - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja 
encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou 
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Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais le~nT!i!iit~~ai!iàiim~-i=~Bi~ 
estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos 
produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente exercida. 

Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a 
tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro. 

Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou 
registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do 
registro, que só poderá ser demandada pela ação competente. 

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das 
partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, 
deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações 
também à outra parte para outras finalidades. 

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações civeis que 
considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. 

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação 
não tivesse ocorrido. 

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de 
prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal 
não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre 
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos 
no comércio. 

·. 
§ 1° Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, 

determinar liminarmente a sustação da violação ou.de:,.ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, 
caso julgue necessário, caução em dinheiro·ou garantia fidejussóda: ·· ... , . · ... .:.:. -, 

. §.2° Nos casos de reprodução ou de imitação. flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a 
apreensão de .todas as mercadorias: produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a 
marca falsificada ou imitada. " 

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os 
seguintes: 

1 - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou 

li - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou 

Ili - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de 
uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. 

TITULO VI 
DA TRANSFER(!:NCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA 

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de 
franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. 

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será 
proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro. 

TITULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPITULO 1 
DOS RECURSOS 

..... 
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_Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata 1;ta~~i ~~:~ n~~ 
será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. PROC. ~-"'--"""'~-'-1-.:..1_..J._~----

§ 1° Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pie F~L ft3 · : €-., 
dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. 

§ 2° Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de 
registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca. 

§ 3° Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra
razões ao recurso. 

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular 
exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso. 
' 

Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa . 

CAPÍTULO li 
DOS ATOS DAS PARTES 

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, 
devidamente qualificados. 

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua 
portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. 

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até·60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro 
·-ato .da parte· lio processo, independente de .notificação. ou exigência, sob pena. 'de arquivamento, sendo 

definitivo o arquivamento do pedido de patente, do,p.édido,de re_gistro de desenho·industrial e:de· registro áe· 
marca. .. ~- • · · ~. ·r_ ... :.. · ·': 

·Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior ·peverá· cónstitUir e manter procurador devidamente· 
qualificado e·domiciliado ·no Pais, com poderes para· representá-la administrativa e judicialmente; inclusive 
para receber citações. 

Art. 218. Não se conhecerá da petição: 

• 1 - se apresentada fora do prazo legal; ou 

31 of35 

li - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente á data de sua 
apresentação. 

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: 

1 - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei; 

li - não contiverem fundamentação legal; ou 

Ili - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. 

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que posslvel, fazendo as exigências cabíveis. 

CAPÍTULO Ili 
DOS PRAZOS 

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contlnuos, extinguindo-se automaticamente o direito de 
praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. 

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o 
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1 PROC. Nº 1511 Si 
FOLHAS °1 

§ 2° Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI. 

Ar!. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. 

Ar!. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será 
feita mediante publicação no órgão oficial do INPI. 

Ar!. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 
(sessenta) dias. 

CAPITULO IV 
DA PRESCRIÇÃO 

Ar!. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de 
propriedade industrial. 

CAPITULO V 
DOS ATOS DO INPI 

Ar!. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem 
efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgêo oficial, ressalvados: 

1 - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei; 

li - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao 
interessado no processo; e 

Ili - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes. 
: ... 

CAPITULO VI ·· 
' ·' .. •.' DAS CLASSIFICAÇÕES .. . •',' 

Art. ·227. As classificações relativas às matérias.dos·Trtulos 1, li e Ili desta Lei serão estabelecidas pelo 
INPI; quando não fixàdas em tratado ou acordo internacional-emvigor·ilo'Brasil. ·· '·· · • · .-

CAPITULO.VII 
DA RETRIBUIÇÃO 

,· 
.... ~; ' '· 

Ar!. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuiçêo, cujo valor e processo de 
recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver 
vinculado o INPI. 

TITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

AFI. 229. /\as peelielos eFA aAelaFAeAlo serão aplieaelas as elispesi9ées €lesta Lei, eJEeelo qttaAto é 
paleAleaeilielaele elas sttest1'meias, FAalérias ott preelttles oblielos per FAeios ett preeessos qttíFAieos e as 
sttbslâAeias, FAalérias, FAist1:1ras ali proel1:1los aliFAeAlfeios, qttíFAiee farFAaeêttlieos e FAeelieaFAeAlos ele 
qttalqtter espéeie, beFA eeFAo as respeetives preeessos ele oeleA~êo ott FAoelifiea~ão, qtte sé serão 
iiri·•ile§ié'>'eis Aas e0Aeli9êes estabeleeielas Aos aFts. 239 e 231. 

Ar!. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à 
pat1mteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam 
substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substancias, matérias, 
misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como 
os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade 
prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, 
devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. IRedacão dada pela Lei nº 10.196, 
de 2001) 

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos quimices para a 
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agricultura, que tenham sido depositados entre 1Q de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os 
critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se 
houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a 
contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40 1 · º 
10.196, de 2001) PROC. Jl.r 'iif?7 !~ 

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo F9e~"kieS4lf!lr~e:::===~ 
janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9Q, allnea "c", da Lei nQ 5.772, de 21 de dezembro de 
1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. 
(Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001 l 

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º- de janeiro de 1995 e 14 de maio 
de 1997, aos quais o art. 92 alineas "b" e "c" da Lei nº 5.772 de 1971, não conferia proteção e cujos 
depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de 
dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001 l 

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia 
anuência da Agência Nacional de Vigilancia Sanitária - ANVISA. (lncluido pela Lei nº 10.196, de 2001 l 

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo ás substâncias, matérias ou produtos obtidos 
por meios ou processos químicos e as substancias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, quimico
farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 
modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando 
assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em 
qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido 
realizados, por terceiros, no Pais, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da 
patente. 

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e 
deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior. 

§ 2º O pedido de patente. depositado com base. neste artigo será. automaticam1m\e public~do, sendo 
facultado a qilalguer·interessado manifestarrse; no prazo rle 90 '(noventa) dias, quanto',ao atepdimento do 
disposto no caput deste artjgo, 

§·: 3°·.Respeitados os arts: 1 O e ·18 desta Lei, e uma vez''atendid~s as c;ondições'.estabele_cidas neste · 
artigo e comprovada a concessão da patente no pars orid~. foi qepositado o primeirç.pedido, será concedida 
a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem, 

,§ 4° Fica assegurado à patente concedida .com base neste artigo 9 prazo ~emapescente de proteção no 
país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo 
previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. 

§ 5° O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substancias, matérias ou 
produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substancias, matérias, misturas ou produtos 
alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos 
processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos 
neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. 

§ 6° Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida 
com base neste artigo. 

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por 
nacional ou pessoa domiciliada no Pais, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu 
objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu 
consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no Pais, sérios e efetivos preparativos para a 
exploração do objeto do pedido. 

§ 1 º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. 

§ 2° O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei. 

§ 3° Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 

16/1012018 10:43 



L9279 

• 

http://www.planalto.gov. br/ccivil_ 03/Leis/L9279 .htm 

,P~.N" ~ ~S( 
20 (vinte} anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no B~LHAS...;lL: , 

§ 4° O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo 
anterior,-poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de 
desistência do pedido em andamento. 

Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou 
produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos 
alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos 
processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro 
pais, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas 
condições anteriores à aprovação desta Lei. 

§ 1º Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, 
relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo. 

§ 2º Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior 
à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de 
produto ou de processo referidos neste artigo, mesmb que protegidos por patente de produto ou de processo 
em outro país . 

Art. 233. Os pedidos de registro de expressêo e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade 
serêo definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência 
restante, não podendo ser prorrogados. 

Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7° da Lei nº 5.772, 
de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso. 

Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5. 772, de 21 de dezembro de 
1971. 

Art. 236. O pedido de patente de modelo'oa de· desenho industrial qepositado na vigência da Lei nº 
· .· .5.Tl:2-,,:de. 21 de dezembro de 1971.,. será -autoinaticarnente ·denominado pédido de registro de desenho 

.' iaciustrial; considerando-se, para todos os efeitos legais, à publicaÇêo Já feita:· -' ... . . - . 

·-

: . . . . . " ... 
Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão .considerados oi; pagamentos para efeito de cálculo de 

retribuiçêo qüinqüenal devida. · 

Art. 237. Aos pedidos de patente·d·e modelo ou de·desenho iildustrial que tiverein sido objeto de exame 
na forma da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., não se apl!cará o disposto no.ar!. 111. 

• Art. 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772 de 21 de dezembro ·de 1971., serão 

34 of35 

decididos na forma nela prevista. 

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para 
assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta: 

1 - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público; 

li - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver 
vinculado o INPI; e 

Ili - dispor sobre a estrutura bàsica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que 
estiver vinculado o INPI. 

Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrao por conta de recursos 
próprios do INPI. 

Art. 240. O art. 2° da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 2° O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as 
normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, 
econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de 
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assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, c 
sobre propriedade industrial." 

Ar!. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas á 
propriedade intelectual. 

Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, 
sempre que necessário, a harmonização desta Lei com a polltica para propriedade industrial adotada pelos 
demais países integrantes do MERCOSUL. 

Ar!. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 
230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos. 

Ar!. 244. Revogam-se a Lei nº 5. 772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6,348, de 7 de julho de 1976, 
os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 
7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário. 

Brasília, 14 de maio de 1996; 175° da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 
Sebastião do Rego Barros Neto 
PedroMalan 
Francisco Domelles 
José Israel Vargas 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.5.1996 
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PROC. N·~~;;,...~..:.....;i........,..4 

" FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5775. DE 2I DE SETEMBRO DE 2009 
Cria o Estatuto Municipal da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte - EMME. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do art. 5I da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° -

DISPOSIÇ<{ES PRELIMINARES 

Esta lei cria o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - EMME, dispondo 
sobre o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para o Micro-empreendedor Individual 
(MEi), a Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com o que 
dispõem os arts. 146, III, d, 170, IX, e 179, todos da Constituição Federal de 1988, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Parágrafo único - Aplicam-se ao MEi todos os beneficias previstos nesta lei para a ME e EPP, sem prejuízo das garantias 
que lhes sejam específicas. 

Art. 2º 

,§ ]º 

§ 2º 

Art. 3° -

Art. 4° -

CAPÍTULO! 

SEÇÃO! 
.DEFINIÇÃO DE PEQUENO EMPRESÁRIO, MICROEMPRESA 

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Para os efeitos desta lei, considera-se ME!, o empresãrio individual nos moldes da Lei I0.406, de 
10/01/2002 em seus -artigos 970 e 1.179,.caracterizado como Miéroempresa' e· com sua inscrição no 
Registro de Empresas Mercantis ou ·no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 
que: ··'· -· ... 

No caso do MEi, o pequeno empresãrio, na forma da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, que aufira 
receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reaisJ: ' 

Não poderá se enquadrar como MEi, empresário individual a pessoa natural que: 

I - possua outra atividade econômica; 

II - exerça atividades de natureza intelectual, científica, literãria ou artística. 

O empresário individual, MEi, quando da sua inscrição municipal, deverá acrescentar ao seu nome a 
expressão ''Microempresa" ou a abreviação "ME". 

Para os efeitos desta lei, considera-se Microempresa e Empresa de Pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário individual nos moldes do artigo 966 da Lei 10.406 de 
1O/O1 /2002, com suas inscrições no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 
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FOLH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE B RU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 5° -

Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput desse artigo, o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

Não se inclui no regime dessa lei a pessoa jurídica definida nos incisos 1 a X do parágrafo 4° do artigo 
3º, da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006. 

O empresário individual nos moldes do caput do artigo 4°, quando da sua inscrição municipal, deverá 
acrescentar ao seu nome a expressão "~icroempresa" ou a abreviação "ME". 

CAPÍTULO II 
DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO 

SEÇÃO 1 
DA INSCRIÇÃO E BAIXA 

Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abertura e fechamento de empresas 
deverão observar a unicidade do processo de registro e de legalização, buscando, em conjunto, a 
agilização, compatibilização e integração de procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de 
exigências e garantir a rapidez e linearidade do processo, sob a perspectiva do usuário. 

Parágrafo único - O processo de registro do Mm, ME e EPP deverá ter tramitação especial e preferencial. 

Art. 6º ·-

Art. '1º -

Art. 8º -

Art. 9º -

Art. 10 -

Fica permitido o funcionamento de estabelecimentos empresariais ou de prestação de serviços em 
imóveis residenciais, cujas atividades desempenhadas pela ME, EPP e MEi estejam compatíveis com o 
Plano Diretor de Bauru, Vigilância Sanitária, Meio ·Ambiente, Trânsito, Código de Posturas, Lei de 
Zoneamento e legislação específica. 

Os requisitos de segurança sanitária, .controle ambiental, ocupação do.-solo, inscrição municipal e 
· prevenção contra incêndios, quando existirem,. para os fins de registro e legalização de empresários e 

pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e .uniformizados pelos órgãos envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências." 

Os órgãos municipais envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dentro de suas respectivas 
competências, deverão disponibilizar aos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de 
computadores, informações, orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que 
permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e 
pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e quanto à 
viabilidade do registro ou da inscrição. 

O processo de registro e de legalização de ME, EPP e MEi deverá atender às normas editadas pelo 
Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - REDESIM, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, sempre que forem mais benéficas do que as normas municipais. 

SEÇÃO II 
DA SALA DO EMPREENDEDOR 

Com o objetivo de orientar os empreendedores, simplificando os procedimentos de registro de 
empresas no município, fica criada a Sala do Empreendedor, com as seguintes atribuições: 

1 - Disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da inscrição municipal e 
do alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação 
oficial; 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775109 

§ lº 

§ 2º 

Art. li -

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 12 -

§ Iº 

li Emissão da Certidão de Zoneamento na área do empreendimento; 

III - Emissão do "Alvará Digital"; 

IV - Orientação acerca dos procedimentos necessários para a regularização da situação fiscal e 
tributária dos contribuintes; 

V - Emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária. 

Na hipótese de indeferimento de alvará ou inscrição municipal, o interessado será informado a respeito 
dos fundamentos e será oferecida orientação para adequação à exigência legal na Sala do 
Empreendedor. 

Para a consecução dos seus objetivos, na implantação da Sala do Empreendedor, a administração 
municipal firmará parceria com outras instituições para oferecer orientação acerca da abertura, do 
funcionamento e do encerramento de empresas, incluindo apoio para elaboração de plano de negócios, 
pesquisa de mercado, orientação acerca de crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no 
município. 

SEÇÃO III 
DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO 

E DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADO!µ 

Os Órgãos Fiscalizadores ·Municipais .deverão emitir o Alvará· de· Funcionamento Provisório, que 
permitirá.-a inicio.de operação·da ME, EPP ou MEi imediatamente após o ato de.registro, exceto nos 
casos· em que o grau de risco da atividade seja considerado alto.· _, 

Para efeitos desta Lei, considera-se .como atividade de risco alto aquelas que possam comprometer o 
sossego público, que tragam riscos ao meio ambiente ou que envolvam: 

I - o manuseio,.armazenamento e utilização de material inflamável ou explosivo; 

li - a aglomeração de pessoas; 

III - a produção de nível sonoro superior ao estabelecido em Lei; 

IV - outras atividades definidas em Lei Municipal. 

Os órgãos municipais que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de 
funcionamento somente deverão realizar vistorias após o início de operação do estabelecimento, 
quando a atividade exercida pela ME, EPP ou MEi não envolver grau de risco considerado alto. 

Compete ao Comitê Gestor Municipal relacionar as atividades que possuam grau de risco considerado 
alto. 

O Alvará de Funcionamento Provisório deverá ser cancelado se, após a notificação da fiscalização, não 
forem cumpridas as exigências estabelecidas pela Administração Municipal, nos prazos por ela 
definidos. 

A fiscalização exercida sobre a ME, EPP e MEi, no que se refere aos aspectos sanitário, ambiental, 
tributário e de segurança, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade não for 
considerada como de alto grau de risco. 

Deverá ser observado o critério da dupla visita para lavratura de autos de infração contra ME, EPP e 
MEi, salvo na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

3 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 13 -

Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a prática do mesmo ato no período de 24 (vinte e 
quatro) meses, contados da notificação do ato anterior. 

Ressalvadas as hipóteses previstas no § 1 º deste artigo, caso seja constatada alguma irregularidade na 
primeira visita do agente público, este formalizará Notificação Preliminar, conforme regulamentação, 
devendo constar expressamente a respectiva orientação, os dispositivos normativos correspondentes e o 
prazo para a regularização. 

Deverá ser concedido prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a regularização da ME, EPP ou MEi. 

Quando o prazo referido no parágrafo anterior ainda não for suficiente para a regularização necessária, 
o interessado deverá formalizar com o órgão de fiscalização, um Termo de Conduta, onde, 
justificadamente, assumirá o compromisso de efetuar a regularização dentro do cronograma que for 
fixado no referido Termo de ajuste. 

Decorridos os prazos fixados sem a regularização necessária, será lavrado auto de infração com 
aplicação da penalidade cabível. 

Os alvarás municipais relativos a ME, EPP e MEi deverão ser fornecidos e consultados perante a rede 
mundial de computadores, podendo ser solicitados também eletronicamente . 

. Parágrafo único - Compete ao Comitê Gestor-Municipat regulamentar a forma como se. l:lará a solicitação, expedição e· 
consulta do Alvará Digital. 

Art. 14 -

§ lº -

§ 2º -

Art. 15 -

·. ·-
CAPÍTULO III 

DO REGIME TRIBUTÁRIO 

Os contribuintes. optantes pelo Simples Nacional deverão recolher o Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN com base na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. 

O regime de substituição tributária ou retenção na fonte de ISS, previsto na legislação tributária 
municipal, obrigará o tomador mesmo quando o serviço for prestado por microempresa ou empresa de 
pequeno porte optante pelo simples Nacional, caso em que o imposto municipal será retido e recolhido 
em guia própria do Município. 

A aplicação do regime previsto no parágrafo anterior observará o disposto no § 4° do Art. 21 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, sempre que possível e nos termos da lei, deverão 
receber tratamento tributário diferenciado no que tange aos impostos, taxas e contribuições municipais, 
mediante a concessão dos seguintes beneficios fiscais: 

1 - redução de alíquota ou de base de cálculo; 
II - descontos especiais no pagamento à vista dos tributos; 
III - créditos presumidos; 

IV - isenções. 

CAPÍTULO IV 
DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

Art. 16 - O Poder Público Municipal criará a Comissão Permanente de Tecnologia e Inovação do Município, 
vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com a finalidade de 
promover a discussão de assuntos relativos à pesquisa e ao desenvolvimento científico-tecnológico de 
interesse do Município, o acompanhamento dos programas de tecnologia do Município e a proposição 
de ações na área de Ciência, Tecnologia e Inovação de interesse do Município e vinculadas ao apoio a 
microempresas e a empresas de pequeno porte. 

Parágrafo Único - A Comissão referida no caput deste artigo será constituída por representantes, titulares e suplentes, de 
instituições cientificas e tecnológicas, centros de pesquisa tecnológica, incubadoras de empresas, 
parques tecnológicos, agências de fomento e instituições de apoio, associações de microempresas e 
empresas de pequeno porte e de Secretaria Municipal que a Prefeitura vier a indicar. 

Art. 17 -

§ !º 

. §·· 2º 

§ 3•, 

Art. 18 -

Art. 19 -

§ 1 o 

§ 2º 

CAPÍTULO V 
DO FOMENTO ÀS INCUBADORAS, CONDOMÍNIOS 

EMPRESARIAIS E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

O Poder Público Municipal manterá programa de desenvolvimento empresarial, podendo instituir 
incubadoras de empresas, com a finalidade de desenvolver microempresas e empresas de pequeno 
porte de vários setores de atividade. 

A Prefeitura Municipal será responsável pela implementação do programa de desenvolvimento 
.·empresarial referido .no capu~·deste artigo,. por.si· ou em parceria com entidàdes de pesquisa e apoio a 

microempresas. e a· empresas de. pequeno porte, órgãos governamentais, agências de fomento, 
instituições científicas e tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica e instituições de apoio. 

·As ações vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em local especificamente destinado 
par~ tal fun, ficando a cargo·.da·munitjpalidade as despesas com aluguel, manutenção do prédio, 
fornecimento de água e demais:despesàs>de infra~estrutura deperidetão de.previsão orçamentária . 

O prazo máximo de permanência ·no programa é de 2 (dois) .anos para que as empresas atinjam 
suficiente capacitação técnica, independência econômica e comercial, podendo ser prorrogado por 
prazo não superior a 2 (dois) anos mediante avaliação técnica. Findo este prazo, as empresas 
participantes se transferirão para área de seu domínio ou que vier a ser destinada pelo Poder Público 
Municipal sendo que a ocupação se dará preferencialmente por empresas egressas de incubadoras do 
Municfpio. 

O Poder Público Municipal poderá criar minidistritos industriais, em local a ser estabelecido por lei, e 
também indicará as condições para alienação dos lotes a serem ocupados, voltados preferencialmente 
para a ME, EPP e MEL 

O Poder Público Municipal apoiará e coordenará iniciativas de criação e implementação de parques 
tecnológicos, inclusive mediante aquisição ou desapropriação de área de terreno situada no Município 
para essa finalidade que dependerão de previsão orçamentária. 

Para consecução dos objetivos de que trata o presente artigo, a Prefeitura Municipal poderá celebrar 
instrumentos jurídicos apropriados, inclusive convênios e outros instrumentos jurídicos específicos, 
com órgãos da Administração direta ou indireta, federal ou estadual, bem como com organismos 
internacionais, instituições de pesquisa, universidades, instituições de fomento, investimento ou 
financiamento, buscando promover a cooperação entre os agentes envolvidos e destes com empresas 
cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovação tecnológica. 

O Poder Público Municipal indicará Secretaria Municipal a quem competirá: 
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Art. 20 -

Art. 21. -

" 

Art. 22 -

Art. 23 -

Art. 24 -

1 - zelar pela eficiência dos integrantes do Parque Tecnológico, mediante ações que facilitem sua 
ação conjunta e a avaliação de suas atividades e funcionamento; 

II - fiscalizar o cumprimento de acordos que venham ser celebrados com o Poder Público. 

CAPÍTULO VI 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

SEÇAOI 
ACESSO ÀS COMPRAS PÚBLICAS 

Nas contratações públicas de bens e serviços do Município, deverá ser concedido tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando: 

1 - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e da região 
administrativa de Bauru; 

II - a ampliação da eficiência das políticas públicas; 

III.- o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos locais; 

IV - apoio às iniciativas de comércio justo e Mlidário. 

Para a:ampliàção da participação, das' m,icroempresas e empresas de peq~eno porte nas licitações, o 
Município deverá: 

instituir cadastro propno ·para as microempresas e , empresas de ·pequeno porte sediadas 
localmente; com a identificação. das linhas de fornecimento de bens e .serviços, de modo " 
possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e 
subcontratações, além de também estimular o cadastramento destas ·empresas nos sistemas 
eletrônicos de compras; 

II - divulgar as contratações públicas a serem realizadas, com a estimativa quantitativa e de data 
das contratações, no sítio oficial do município, em murais públicos, jornais ou outras fonnas 
de divulgação; 

III - padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços a serem contratados, de modo a 
orientar, através do "Espaço do Empreendedor", as microempresas e empresas de pequeno 
porte a fim de tomar conhecimento das especificações técnico-administrativas. 

A Administração Municipal deverá realizar licitação presencial ou eletrônica, descrevendo o objeto da 
contratação de modo a não excluir a participação das microempresas e empresas de pequeno porte 
locais no processo licitatório. 

As contratações diretas por dispensa de licitação com base nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8666, de 1993, 
deverão ser preferencialmente realizadas com microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no 
municipio ou na região administrativa de Bauru. 

Para habilitação em quaisquer licitações do município para fornecimento de bens para pronta entrega 
ou serviços imediatos, bastará à microempresa e à empresa de pequeno porte a apresentação dos 
seguintes documentos: 

l - ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 
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Art. 25 

§ 1• 

§ 2º 

Art. 26 -

§. · 10 

II - inscrição no CNPJ, com a distinção de ME ou EPP, para fins de qualificação. 

Nas licitações públicas do municfpio, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte será exigida somente para efeito de assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponclerá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual perfodo, a critério da Administração Pública Municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e apresentação da devida 
comprovação desses atos. 

A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § J•, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

A empresa vencedora da licitação deverá preferencialmente subcontratar serviços ou insumos de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

A exigência de que trata o caput deve.estar prevista no instrumento convocatório, especificando-se o 
percentual mfnimo do objeto a ser subContratado até o limite de 30% (trinta por cento) do total licitado. 

. . , : -. 
; §· . ·2°·, .. - . . É vedada à administração pública·a exigência·de subcontratação de itens-determinados ou de empresas 

especificas. " 

Art, 27-·' Nas subcontratações de que trata o artigo anterior, observar-se-á o seguinte: 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 28 -

- I - o edital de licitação estabelecerá que. as microempresas e empresas de pequeno porte a serem 
subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas nas propostas dos licitantes com a 
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores; 

II - a empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena 
de rescisão, sem prejufzo das sanções cabíveis; 

III - demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do inciso II, a Administração 
Pública Municipal deverá transferir a parcela subcontratada à empresa contratada. 

A empresa contratada, na subcontratação, exigirá da subcontratada a documentação de que trata o art. 
43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

A empresa contratada deverá, quando do inicio da prestação do serviço ou execução da obra apresentar 
à Administração Pública a documentação prevista no parágrafo anterior. 

Nas licitações para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou complexo, nas hipóteses definidas em decreto, a Administração Pública Municipal 
deverá reservar cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

Parágrafo Único - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta deverá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, 
ou, diante de sua recusa aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado. 
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Art. 29 -

§ lº 

§ 2º 

Art. 30 

.. " 

§ lº 

§. 2º 

§ 3º 

Art. 31 -

Art. 32 -

Art. 33 -

Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores àquelas apresentadas 
pelas demais empresas. 

Na modalidade de pregão o intervalo percentual estabelecido no§ lº será de até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço . 

Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço igual ou inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado o contrato em seu favor; 

II - na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso !, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 
!ºe 2º do artigo 29, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos ihtervalos .estabelecidos nos §§ 1° e 2º do artigo 29 será realizado 
sorteio entre elas pará que se' ideiitifiquem aquela que primeiro poderá identificar melhor. 
oferta. ., 

Na hipótese da não contratação nos termos .previstos no caput, o contrato será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

O disposto neste artigo somente se aplicará· quando a melhor "Oferta inicial não liver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte . 

No caso de Pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão, observado o disposto no inciso III do caput. 

A Administração Pública Municipal poderá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). 

A Administração Municipal dará prioridade ao pagamento às microempresas e empresas de pequeno 
porte para os itens de pronta entrega. 

Não se aplica o disposto nos artigos 21, 26 e 3 1, quando: 

I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório; 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
não for vantajoso para a Administração Pública Municipal ou representar prejuízo ao conjunto 
ou complexo do objeto a ser contratado; 
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Art. 34 -

Art. 35 -

Art. 36 -

Art. 37 '-

Art. 38 -

Art. 39 -

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei n2 8.666 de 21 
de junho de 1993. 

SEÇÃO II 
ESTÍMULO AO MERCADO LOCAL 

A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de produtores e artesãos, assim como 
apoiará missão técnica para exposição e venda de produtos locais em outros municípios de grande 
comercialização . 

CAPÍTULO Vil 
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO 

A Administração Pública Municipal, para estímulo ao crédito e à capitalização dos empreendedores e 
das empresas de micro e pequeno porte, poderá reservar em seu orçamento anual percentual a ser 
utilizado para apoiar programas de crédito e ou garantias, isolados ou suplementarmente aos programas 
instituídos pelo Estado ou a União, de acordo com regulamentação do Poder Executivo. 

A Administração Pública Municipal deverá apoiar a instalação e a manutenção, no Munic!pio, de 
cooperativas de crédito e outras. instituições financeiras, público e privadas, que tenham como 
finalidade a realização de operações!'le crédito com microempresas e empresas de·pequeno porte. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo-Administração Pública Municipal, 
em parceria com agentes públicos; associações empresariais, profissionais liberais, profissionais do 
mercado financeiro, de capitais e/ou .de cooperativas de crédito, deverá si.stematizar as informações 

· relacionadas a crédito e fmanciainento e disponibilizá-las aos empreendedores .e ·ãs microempresas e 
empresas de pequeno porte do Município. 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado.a firmar termo de adesão ao. banco da terra, com a União, 
por intermédio do· Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando à instituição do Núcleo Municipal 
Banco da Terra no Munic!pio (conforme definido na Lei Complementar nº. 93, de 412/1996, e Decreto 
Federal nº. 3.475, de 19/5/2000), para a criação do projeto BANCO da TERRA, cujos recursos serão 
destinados à concessão de créditos a microempreendimentos do setor rural no âmbito de programas de 
reordenação fundiária. 

CAPITULO VIII 
DO APOIO AO ASSOCIA TIVISMO 

O Poder Executivo deverá incentivar microempresas e empresas de pequeno porte a organizarem-se em 
Sociedades de Propósito Específico, na forma prevista no artigo 56 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, ou outra forma de associação para os fins de desenvolvimento de suas 
atividades. 

Parãgrafo Único - O Poder Executivo poderá alocar recursos para esse fim em seu orçamento. 

Art. 40 -

Art. 41 -

A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação econômica do Município e incentivar 
o fortalecimento das principais atividades empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e 
cooperativas. 

O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo às cooperativas e associações, para viabilizar a 
criação, a manutenção e o desenvolvimento do sistema associativo e cooperativo no Município através 
do: 
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Art. 42 

§ l? 

§ 2º 

§ 3º 

l - estimulo à inclusão do estudo do cooperativismo e associativismo nas escolas do município, 
visando ao fortalecimento da cultura empreendedora como forma de organização de produção, 
do consumo e do trabalho; 

II - estimulo à forma cooperativa de organização social, econômica e cultural nos diversos ramos 
de atuação, com base nos principios gerais do associativismo e na legislação vigente; 

III- estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, para 
implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à inclusão da 
população do município no mercado produtivo fomentando alternativas para a geração de 
trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos específicos de estimulo à atividade associativa e cooperativa 
destinadas à exportação; 

V - apoio aos funcionários públicos e aos empresários locais para organizarem-se em cooperativas 
de crédito e consumo; 

VI - cessão de bens e imóveis do município. 

CAPÍTULO IX 
DA.EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

~~ 

. Fica o ·Poder Público Municipal .autorizado: a' promover-parcerias com. instituições públicas e privadas 
para o desenvolvimento de projetos de 'educação empreendedora,. com objetivo de disseminar 
conhecimento sobre gestão de· microempresas e empresas de pequeno porte, associativismo, 
cooperativismo, empreendedorismo e assuntos afins . 

Estão compreendidos no âmbito do caput deste artigo ações de caráter curricular ou extra-curricular, 
voltadas a alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, assim como a alunos de nível 
médio e superior de ensino. 

Os projetos referidos neste artigo poderão assumir a forma de fornecimento de cursos de qualificação; 
concessão de bolsas de estudo; complementação de ensino básico público e particular; ações de 
capacitação de professores; outras ações que o Poder Público Municipal entender cabíveis para 
estimular a educação empreendedora. 

Na escolha do objeto das parcerias referidas neste artigo terão prioridade projetos que: 

sejam profissionalizantes; 

beneficiem portadores de necessidades especiais, idosos ou jovens carentes; 

estejam orientados para identificação e promoção de ações compatíveis com as necessidades, 
potencialidades e vocações do município. 

Art. 43 - Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com órgãos governamentais, centros 
de desenvolvimento tecnológico e instituições de ensino para o desenvolvimento de projetos de 
educação tecnológica, com os objetivos de transferência de conhecimento gerado nas instituições de 
pesquisa, qualificação profissional e capacitação no emprego de técnicas de produção. 

Parágrafo único - Compreendem-se no âmbito deste artigo a concessão de bolsas de iniciação científica, a oferta de 
cursos de qualificação profissional, a complementação de ensino básico público e particular e ações de 
capacitação de professores. 
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Art. 44 -

§ ]º 

§ 2º 

Art. 45 -

Fica o Poder Público Municipal autorizado a implantar programa para fornecimento de sinal de lnternet 
em banda larga via cabo, rádio ou outra forma, inclusive wireless (Wi-Fi), para pessoas tisicas; 
jurídicas e órgãos governamentais do Município. 

Caberá ao Poder Público Municipal estabelecer prioridades no que diz respeito ao fornecimento do 
sinal de Internet, valor e condições de contraprestação pecuniária, vedações à comercialização e cessão 
do sinal a terceiros, condições de fornecimento, assim como critérios e procedimentos para liberação e 
interrupção do sinal. 

As microempresas e empresas de pequeno porte terão preferência e prioridade ao acesso dos serviços 
previstos no caput deste artigo. 

O Poder Público Municipal poderá instituir programa de inclusão digital, com o objetivo de promover 
o acesso de micro e pequenas empresas do Município às novas tecnologias da informação e 
comunicação, em especial à Internet. 

Parágrafo único - Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput deste artigo: a abertura e manutenção de 
espaços públicos dotados de computadores para acesso gratuito e livre à Internet; o fornecimento de 
serviços integrados de qualificação e orientação; a produção de conteúdo digital e não-digital para 
capacitação e informação das empresas atendidas; a divulgação e a facilitação do uso de serviços 
públicos oferecidos por meio da Internet; a promoção de ações, presenciais ou não, que contribuam 
para o uso de computadores e de no.vas tecnologias; o fomento a projetos comunitários baseados no uso 

.de tecnologia da informação; a [iroduçãó de pesquisas e informações sobre-inclusão digital. 

Arte 46 

Art. 47 -

§ lº 

'· ' ~ .· 
Fica autorizado o ·Poder Público. Municipal a firmar convênios com dirigentes de.unidades acadêmicas 
para o apoio ao desenvolvimento de associações civis, sem fins ·lucrativos, 'CjUe reúnam individualmente 
as condições seguintes: ... • ' 

I - ser constituída e gerida por estudantes; ,. 

II - ter como objetivo principal propiciar a seus participes condições de aplicar conhecimentos 
teóricos adquiridos durante seu curso; 

III - ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a microempresas e a empresas de 
pequeno porte; 

IV - ter em seu estatuto discriminação das atribuições, responsabilidades e obrigações dos 
participes; 

V - operar sob supervisão de professores e profissionais especializados 

CAPÍTULO X 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

O Poder Público Municipal poderá promover parcerias com órgãos governamentais, entidades de 
pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais desde que seguidos os preceitos legais, que 
visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos rurais mediante aplicação de 
conhecimento técnico na atividade de pequenos produtores rurais. 

Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, cooperativas e entidades da 
iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a implementação de projetos mediante 
geração e disseminação de conhecimento, fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais; 
contratação de serviços para a locação de rnâquinas, equipamentos e abastecimento; e outras atividades 
rurais de interesse comum. 
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§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Somente poderão receber os beneficios das ações referidas no caput deste artigo pequenos produtores 
rurais que, em conjunto ou isoladamente, tiverem seus respectivos planos de melhoria aprovados por 
Comissão fortnada por três membros, representantes de segmentos da área rural, indicados pelo Poder 
Público Municipal, os quais não terão remuneração e cuja composição será rotativa. 

Estão compreendidas no âmbito deste artigo atividades de conversão de sistema de produção 
convencional para sistema de produç~o. orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam 
tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a 
auto-sustentação, a maximização dos beneficios sociais, a minimização da dependência de energias não 
renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, assim como 
de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes em qualquer fase do processo de 
produção, armazenamento e de consumo. 

Competirá à Secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal disciplinar e coordenar as ações 
necessárias à consecução dos objetivos das parcerias referidas neste artigo, atendidos os dispositivos 
legais pertinentes. 

CAPÍTULO XI 
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

. , Art. 4g .. - · As· empresas instaladas no ·município põderão usufruir de incentivodiscais e tributários definidos em 
lei, quando comprometerem•se fortnalmente ;com a implementação de· pelo menos 8 (oito) das 

" seguintes medidas: · · 

• 
I - preferência às microempresas e.empresas de pequeno porte situadas nq município nas compras 

e contratação de serviços ; 

II - contratação preferencial de moradores locais como empregados; 

III - reserva de um percentual de vagas para portadores de deficiência flsica; 

IV - reserva de um percentual de vagas para maiores de 50 anos; 

V - disposição seletiva do lixo produzido para doação dos itens comercializáveis a cooperativas do 
setor ou a entidades assistenciais do Município; 

VI - manutenção de praça pública e restauração de edificios e espaços públicos de importância 
histórica e econômica do município; 

VII - adoção de atleta morador do município; 

VIII - oferecimento de estágios remunerados para estudantes universitários ou de escolas técnicas 
locais na proporção de um estagiário para cada 30 empregados; 

IX decoração de ambientes da empresa com obras de artistas e artesãos do município; 

X exposição em ambientes sociais da empresa de produtos típicos do município de importância 
para a economia local; 

XI curso de educação empreendedora para empregados operacionais e administrativos; 

XII curso básico de informática para empregados operacionais e administrativos; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

.. Art.: 49· 

Art. 50 -

§ !º 

§ 2º 

Art. 51 -

XIII - manutenção de microcomputador conectado à Internet para pesquisas e consultas de 
funcionários em seus horários de folga, na proporção de um equipamento para cada 30 
funcionários; 

XIV - oferecimento, uma vez por mês aos funcionários, em horário a ser convenientemente 
estabelecido pela empresa, de espetáculos artísticos (teatro, música, dança, ... ) encenados por 
artistas locais; 

XV - Premiação de associações de bairro que promovam mutirões ambientais contra o desperdício 
de água, promoção da reciclagem e pela coleta seletiva. 

XVI - proteção dos recursos hídricos e ampliação dos serviços de tratamento e coleta de esgoto. 

XVII - Apoio a profissionais da empresa "palestrantes voluntários" nas escolas do municfpio. 

XVIII - Participação formal em ações de proteção ao meio ambiente, inclusive programas de crédito 
de carbono. 

XIX - Apoio ou participação em projetos e programas de comércio justo e solidário. 

XX - ·Ações de preservação /.conservação da qualidade ambiental (Programa Selo Verde) 

O.monitoramento·da adoção depolfticas pú~licas referidas neste capitulo será·de.atribuição dos órgãos 
designado&nas respectivas leis de criação dos incentivos fiscais e tributários .. 

CAPÍTULO XII 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, designar Agente de Desenvolvimento para a efetivação do disposto neste Estatuto Municipal, 
bem como na Lei Complementar nº 123, de 2006. 

A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulações das ações 
públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas 
neste Estatuto e na Lei Complementar nº 123 de 2006, sob supervisão do Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - residir no Municlpio de Bauru; 

II - haver concluido, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente 
de Desenvolvimento; 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

CAPÍTULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Fica instituído o "Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do Desenvolvimento", que será 
comemorado em 5 de outubro de cada ano. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5775/09 

Parágrafo Único - Entre 1 e 10 de outubro de cada ano, deverá ser realizada audiência pública na Câmara dos Vereadores, 
amplamente divulgada, em que serão ouvidas lideranças empresariais e debatidas propostas de fomento 
aos pequenos negócios e melhorias da legislação específica. 

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 21 de setembro de 2009 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZ NUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ANTONIO MONDELLI JUNIOR 
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data . 

DENISE A. REGINA TAVARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

·" 
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Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 123. DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

(Republicação em atendimento ao disposto no art. 5° da Lei Complementar nº 139 de 10 de novembro de 
2011.) 

Mensagem de veto 

Vigência 

Nide Decreto nº 8.538, de 2015) 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis 
n~ 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1~ de maio de 1943, da 

• Lei n~ 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei 
Complementar n~ 63, de 11 de janeiro de 1990; e 
revoga as Leis n~ 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 
9.841, de 5 de outubro de 1999 . 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1 ~ Esta Lei Complementar estabelece .. normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e 
.favorecido a ser dispensado às microempresas e empresa·s de pequeno porte no ãmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: 

1 - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da Únião, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias; 

li - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciàrias, inclusive obrigações acessórias; 

III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços 
pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão . 

IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146. 
in fine, da Constituicão Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 20141 

§ 1~ Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) apreciar a necessidade de revisão, a partir de 
1~ de janeiro de 2015, dos valores expressos em moeda nesta Lei Complementar. 

§ 2~ (VETADO). 

§ 3~ Ressalvado o disposto no Capitulo IV, toda nova obrigação que atinja as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverá apresentar, no instrumento que a instituiu, especificação do tratamento 
diferenciado, simplificado e favorecido para cumprimento. <lncluido pela Lei Complementar nº 
147, de 20141 

§ 4~ Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que trata o § 3~. deverá 
constar prazo máximo, quando forem necessários procedimentos adicionais, para que os órgãos fiscalizadores 
cumpram as medidas necessárias à emissão de documentos, realização de vistorias e atendimento das 
demandas realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte com o objetivo de cumprir a nova 
obrigação. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 20141 

§ 5~ Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento 
diferenciado e favorecido, conforme o disposto no § 4~. a nova obrigação será inexigivel até que seja realizada 
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visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado o prazo para regularização. 1"::"::::"7.:-"#~~~~~~---, 
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FOLHAS G-. 
§ 6~ À ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido ou a 

determinação de prazos máximos, de acordo com os §§ 3~ e 4~, tornará a nova obrigação inexigivel para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 
2014) 

§ 7~ A inobservância do disposto nos §§ 3~ a 6~ resultará em atentado aos direitos e garantias legais 
assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial. <Incluído pela Lei Complementar 
nº 147 de 20141 

Art. 2~ O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de 
pequeno porte de que trata o art. 1° desta Lei Complementar será gerido pelas instâncias a seguir 
especificadas: 

1 - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) 
representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos 
Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e 

• li - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a participação dos 

• 
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órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado 
o disposto no inciso 111 do caput deste artigo; 

Ili Gemitê para Gestãe éa Reéa NasieRal para a Simplifisa9ãe ée Re13istre e éa le13ali2a9ãe éa 
Empresas e Ne13ésies, viRGYlaée ae MiRistérie ée QeseRvelvimeRte, IRéústria e Gemérsie Eláerier, sempeste 13er 
represeR!aRtes éa 61Riãe, Eles Estaées e ée Qistrite j;:eéeral, Eles MYRisi13ies e éemais éíiJães éa a13eie e ée 
re13istre empresarial, Ra forma éefiRiéa 13ele Peéer EiEeGYtive, 13ara tratar ée presasse éa re13istre e ée 
le13ali2a9ãe ée empresárias e ée 13esseas jYrléisas. 

Ili.- Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e. da Legalização de Empresas 
a· Negócios - CGSIM, vinculado à Secretaria da Miero e Pequena Empresa da Presidência da República, 
composto por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios El de.mais órgãos de 
apoio e de registro empresarial, na forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do processo de registro e 
de legalização de empresários e de pessoas jurldicas. (Redacão pela Lei Complementar nº 
147, de 2014) 

§ 12 Os Comitês de que tratam os incisos 1 e Ili do caput deste artigo serão presididos e coordenados 
por representantes da União . 

§ 22 Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês referidos nos incisos 1 e Ili do 
caput deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e os dos 
Municípios serão indicados, um pela entidade representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e outro 
pelas entidades de representação nacional dos Municípios brasileiros. 

§ 32 As entidades de representação referidas no inciso Ili do caput e no§ 2º deste artigo serão aquelas 
regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano antes da publicação desta Lei Complementar. 

§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos 1 e Ili do caput deste artigo elaborarão seus regimentos 
internos mediante resolução. 

§ 6° O l=ór1;;1m referieis AS iAeise li Se eaput Gesto artige, ett1e tem 13er f.iRalieleete eriaAtar e assessar-ar a 
form~laçãe e eeeffleAaçãe ela fl0lítiea AaeieAal ele eleseAvelvimeAte Elas miereempresas e empresas Ele 
peei~eAe parte, eem eeme eeempaA~ar e avaliar a s~a implaAlaçêe, será presiaiae e eeerEleAaele pele 
MiAislérie ele DeseA••el.,imeAle, IAEl~slria e Geméreie El<lerier. 

§ 5~ O Fórum referido no inciso li do caput deste artigo tem por finalidade orientar e assessorar a 
formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das microempresas e empresas de 
pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação, sendo presidido e coordenado pela 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. (Redacão dada pela Lei 
nº 12.792, de 2013) 
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§ 62 Ao Com1te de que trata o inciso 1 do caput deste artigo compete regulamentar a opçao1, exclusão, 

tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, divida ativa, recolhimento e demais itens relativos ão regime de 
que trata o art. 12 desta Lei Complementar. observadas as demais disposições desta Lei Complementar. 

§ 72 Ao Comitê de que trata o inciso Ili do caput deste artigo compete, na forma da lei, regulamentar a 
inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão, autorização, registros e demais itens 
relativos à abertura, legalização e funcionamento de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer porte, 
atividade econômica ou composição societária. 

§ 8° Os memeFes aes Cemitês ae EJUe !Falam es iRsises 1 e Ili ae saput aeste aFli§e seFãe aesi§Raaes, . . 

meaiaRte iRaisa9ãe aes éF§ães e eAtiBaaes viAsulaaes. 

§ 8~ Os membros dos Comitês de que tratam os incisos 1 e Ili do caput es e a 1go serao 
respectivamente, pelos Ministros de Estado da Fazenda e da Secretaria da Micro e 
Presidência da República, mediante indicação dos órgãos e entidades vinculados. 
pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

§ 9~ O CGSN poderá determinar, com relação à microempresa e à empresa de pequeno porte optante 
pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e o prazo: (Incluído pela Lei Complementar nº 147, 
de 2014) 

1 - de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de uma única declaração com dados 
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores da contribuição para a Seguridade Social devida 
sobre a remuneração do trabalho, inclusive a descontada dos trabalhadores a serviço da empresa, do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto no 
§ 7~ deste artigo; e (lncluido pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

li - do recolhimento das contribuições descritas no inciso 1 e do FGTS. (lncluido pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

§ 10. O recolhimento de que trata o inciso li do § 9~ deste artigo poderá se dar tle forma unificada 
relativamente aos tributos apurados na forma do Simples Nacional. (Incluído Pela Lei Complementar 
nº 147. de 2014) 

§ ·11. A entrega da declaração de que trata o inciso 1 do § 9~ substituirá, na forma regulamentada pelo 
CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que estão sujeitas 
as demais empresas ou equiparados que contratam trabalhadores, inclusive relativamente ao recolhimento do 
FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais e ao Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados. !Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 12. Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso 11 do § 9~ deste artigo, deve-se assegurar 
a transferência dos recursos e dos elementos identificadores do recolhimento ao gestor desse fundo para 
crédito na conta vinculada do trabalhador. (Incluído pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

§ 13. O documento de que trata o inciso 1 do§ 9~ tem caráter declaratório, constituindo instrumento hábil 
e suficiente para a exigência dos tributos, contribuições e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos 
resultantes das informações nele prestadas. (Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

CAPITULO li 

DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Art. 32 Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 
porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 
empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civill, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
desde que: 

1 - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 

16/10/2018 10:41 



Lcp 123 

• 

• 

4 of 80 

r 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);· e 

li Ae Gase aa eFRpresa ae 13eE1YSAe parte, ayfira, eFR Gaaa aRe GaleAaárie, reGei!a Grn!a sy13erier a R$ 
3êG.GG0,GG (tre~eAtes e sesseRta FRil reais) e i9Yal 9Y iRferier a R$ 3.êGG.GGG,GG (três FRilRêes er seisGeA!es FRil 
reaist-

li - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155. de 2016) Producão de efeito 

§ 1• Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens 
e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 
conta alheia, não incluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

§ 2• No caso de inicio de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste 
artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver 
exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

§ 32 O enquadramento do empresário ou da sôcíedade simples ou empresária como microempresa ou 
empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou 
qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados . 

§ 42 Não poderá se beneficiar do tratamento jurldico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, 
incluído o regime de que trata o ar!. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

1 - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

li - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa juridica com sede no exterior; 

Ili - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 
.empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta .Lei Complementar, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso li do caput deste artigo; 

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de.que trata o inciso 
li do caput deste artigo; 

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso li do caput deste artigo; 

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e cámbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

X - constitulda sob a forma de sociedade por ações, 

XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 
pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 5~ O disposto nos incisos IV e VI 1 do § 4~ deste artigo não se aplica á participação no capital de 
cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no 
ar!. 50 desta Lei Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei 
Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia 
solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses 
econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. 
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§ 62 INa hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações 

previstas nos incisos do § 4~. será excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, bem como do regime de que trata o ar!. 12, com efeitos if-:~r:!.fl::"ctt,..,.rrêJ;:-i;~l?il:'~;:f,"eM:I' 
incorrida a situação impeditiva. 

§ 7~ Observado o disposto no § 2~ deste artigo, no caso de início de at1v1 a es, , 
ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso 1 do caput deste artigo passa, no ano
calendário seguinte, à condição de empresa de pequeno porte. 

§ 8~ Observado o disposto no § 2~ deste artigo, no caso de inicio de atividades, a empresa de pequeno 
porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita bruta anual previsto no inciso 1 do caput deste 
artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de microempresa. 

§ 92 A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual 
previsto no inciso li do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do 
tratamento juridico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o ar!. 12, para 
todos os efeitos íegais, ressalvado o disposto nos§§ 9~-A. 10 e 12. 

§ 9~-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9~ dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso 
verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso li do 
caput. 

§ 1 O. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de atividade ultrapassar o 
limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2~ estará excluída do tratamento jurídico diferenciado 
previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o ar!. 12 desta Lei Complementar, com 
efeitos retroativos ao início de suas atividades. 

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os respectivos Municípios adotarem um dos limites 
previstos nos incisos 1 e li do caput do art 19 e no ar!. 20, caso a receita bruta auferida pela empresa durante o 
ano-calendário de início de atividade ultrapasse 1/12 (um.doze avos) do.limite estabelecido multiplicado pelo 
número de meses de funcionamento nesse período, a :empresa não poderá recolher o lCMS e o ISS na forma 
·do Simples Nacional, relativos ao estabelecimento localizado na unidade dà federação que os houver adotado, 
.com efeitos retroativos ao início de suas atividades. 

§ 12. A exclusão de que trata o§ 10 não retroagirá ao i(iício da$ atividades se o excesso verificado em 
.relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte.por-cento) do respectivo limite referido naquele parágrafo, 
hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente. 

§ 13. O impedimento de que trata o§ 11 não retroagirá ao inicio das atividades se o excesso verificado 
em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) dos respectivos limites referidos naquele 

1-~ ! 

• parágrafo, hipótese em que os efeitos do impedimento ocorrerão no ano-calendário subsequente. 
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§ 14. Para liAs Ele eA~uaElraFAeAta eaFAa eFA13Fesa Ele 13e~ueAe 13arte, 13aaerãe ser aureriaas reeeitas As 
FAereaela iAteFAe até e liFAite 13re••ista AS iAeise li Ele eaput eu AS § 2,'!, eaAferFAe e ease, e, eelieiaAelmeAte, 
reeeitas EleearreAtes ela eiE13ertaçãe Ele FAereaelarias, iAelusi•·e ~ueAEle reelii!eele 13er FAeie ele eeFAereial 
eXflSFleelere eu ele saeieeleele ele 13reflésite es13eeí!iee flFevisle Ae ert. 66 eleste Lei GemelemeAter, elesele ~ue as 
reeeitas ele ex13ertaçãe taFAeéFA Aãe eiEeeelam es referieles liFAites ele reeeita eruta aAual. 

§ 14. Para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, poderão ser 
auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso li do caput ou no § 2~. conforme o caso, e, 
adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada por 
meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no ar!. 56 desta Lei 
Complementar, desde que as receitas de exportação também não excedam os referidos limites de receita bruta 
anual. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147 de 20141 (Producão de efeito) 

§ 16. Na Aiflétese ele§ 14, 13ara fiAs de determiAaçãe da alíeiueta de eiue trate e§ 1° ele art. 18, da ease 
ele eáleule Jlrevista eFA seu§ 3º e elas majeraçées ele alí~uetas 13revistas eFA seus§§ 16, 16 A, 17 e 17 A, será 
eeAsideraea a reeeila erula tela! ela emfJresa Aes FAereaeles iAleFAe e eJEteFAe. 

§ 15. Na hipótese do§ 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o§ 1~ do art. 18, da base 
de cálculo prevista em seu§ 3~ e das majorações de alíquotas previstas em seus§§ 16, 16-A, 17 e 17-A, serão 
consideradas separadamente as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes da 
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(Redação dada pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 1f(Produção de efeito) exportação. 
1 

§ 16. O disposto neste artigo será regulamentado por resolução do CGSN. r------t!f!i #~~~---, 
Lei Complementar nº 147. de 2014) 

§ 17. (VETADO\. 

§ 18. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº 155 de 2016) Producão de efeito 

Art. 3~-A. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326. 
de 24 de julho de 2006, com situação regular na Previdência Social e no Município que tenham auferido receita 
bruta anual até o limite de que trata o inciso li do caput do art. 3~ o disposto nos arts. 6'.'. e 7~. nos Capítulos V a 
X, na Seção IV do Capítulo XI e no Capitulo XII desta Lei Complementar, ressalvadas as disposições da Lei nº 
11.718, de 20 de junho de 2008. Clncluido pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput não se aplica às disposições do Capitulo IV desta 
Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

Art. 3~-8. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no Capitulo IV, são 
aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pelos incisos 1 e li do 
caput e § 4~ do art. 3~. ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou 
por opção. (Incluído pela Lei Comolementar nº 147 de 2014) 

CAPÍTULO Ili 

DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA 

Art. 4'.'. Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e 
fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de 
registro e de legalização de empresários e de pessoas jurldicas, para tanto devendo articular as competências 
·próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar· procedimentos, de· 
modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

§ 1° Q pFasessa Ele aeertuFa, re!Jistra, alten3çãe e eaiiEa Ele MicF9empFeeREleEler IREliviaual (MEi) Ele E!Ue 
!Fala e art. 18 A Elesta bei CemplemeRtaF, sem seme E1UalE1ueF eiEi!JêRcia paFa e iRlcia àe seu limsieRameRte, 
àeveFãa ter trâmite especial e simpliflcaàa, pFefeFeRsialmeRte eletrêRise, epsiaRal paFa e empreemJaàaF Ra 
ferma a seF aiscipliRaàa pele CGSIM, eeservaàe e se!JUiRte: 

§ 1~ O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e empresa de pequeno porte, 
bem como qualquer exigência para o inicio de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, 
preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor, observado o seguinte: 
(Redacão dada pela Lei Complementar nº 147 de 20141 

1 - poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, 
requerimentos, demais assinaturas, informações relativas ao estado civil e regime de bens, bem como remessa 
de documentos, na forma estabelecida pelo CGSIM; e 

li e saElastFe flssal estaElual eu muRisipal peàeFá seF simpliflsaaa eu teF sua eid!JêRsia pesteF!Jaàa, sem 
pFejuize àa pessieiliàaae ele emissãe àe àesumeRtes flseais àe sempFa, veRaa eu pFestaçãa àe seFviçes, 
veaaàa, em EtUalEtuer i'lipétese, a impasiçãe Ele sustes pela auteFizaçãe para emissãe, iRslusive Ra meaalieaae 
av1:1lsa. 

li - (Revogado). 
efeito) 

§ 2º (REVOGADO) 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Producão de 

§ 3° Fieam reEluziàes a Q (ceFe) es 'o'aleFes releFeAtes a taims, emelumeAtes e aemais eustes Felatives à 
aeertura, à iAseFiçãe, ae registm, ae al•1aFá, à lieeAça, ae eaElastFe e aos àemais iteRs relativas ae eispeste Aos 
§§ 1° e 2º à este arti!Je. 
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1 § 3'.'. Ressalvado o disposto nesta lei C~~plementar, ficam reduzidos a O (zero) todos os custos, 
inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição~ ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao 
cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao 
Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições 
relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de 
responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissÕ'fS-..tfl:llJJiialJim~í!âi~.,....,.,,=---
(Redacão dada pela lei Complementar nº 147, de 2014) PROC. N·~~;,:-:;...._.!..-'~.- l 

§ 3'.'.-A. O agricultor familiar, definido conforme a lei nº 11.326 de 24 
FOLHAS 

pela Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP física ou jurídica, bem como o MEi e o empreendedor de 
economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores relativos à fiscalização da vigilância 
sanitária. (Incluído pela lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 4'.'. No caso do MEi, de que trata o art. 18-A desta lei Complementar, a cobrança associativa ou oferta 
de serviços privados relativos aos atos de que trata o § 3'.'. deste artigo somente poderá ser efetuada a partir de 
demanda prévia do próprio MEi, firmado por meio de contrato com assinatura autógrafa, observando-se 
que: (Incluído pela lei Complementar nº 147, de 2014) 

1 - para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e privados deverão exigir das instituições 
sindicais e associativas autorização prévia especifica a ser emitida pelo CGSIM; (Incluído pela 
lei Complementar nº 147, de 2014) 

li - o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem ilícita pelo induzimento ao erro em 
prejuízo do MEi, aplicando-se as sanções previstas em lei. (Incluído pela lei Complementar nº 
147, de2014l 

§ 5'.'. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

§ 6'.'. Na ocorrência de fraude no registro .do Microempreendedor. Individual - MEi feito por terceiros, o 
·pedido .de·baixa deve ser feito por meio exclusivamente eletrónico, com efeitos retroativos à data ·de registro, 
na forma a ser regulamentada pelo CGSIM, não 'sendo ·áplicáveis os efeitos do § ·1'.'_ do ·art. 29 desta lei 
C0mplementar. (Incluído pela Lei Complementamº 155. de 2016) Producão de efeito 

Art. 5'.'. Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos 
de governo, no âmbito de suas atribuições; deverão .manter à disposiÇão dos usuários, de forma presencial e 
pela ·rede mundial de computadores, informações •. orientações e instrumentos, de forma integrada e 
consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de 
empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto à documentação exigível e 
quanto à viabilidade do registro ou inscrição. 

Parágrafo único. As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão 
bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e entidades competentes: 

1 - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da atividade 
desejada no local escolhido; 

li - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de autorização de 
funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a localização; e 

Ili - da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse. 

Art. 6'.'. Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra 
incêndios, para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, 
racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de 
suas competências. 

§ 1'.'. Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam responsáveis 
pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento somente realizarão vistorias após o início de 
operação do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com 
esse procedimento. 
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§ 2~ Os órgâ'-!e entidades competentes definirão, em 6 (seis) meses, contados da publicação desta Lei 
Complementar, as at1yidades cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia. 

~ 1 

§ 3~ Na falta de legislação estadual, distrital ou municipal específica relativa à definição do grau de risco 
da atividade aplicar-se-á resolução do CGSIM. lncluido ela · 0 

2014) 

§ 4~ A classificação de baixo grau de risco permite ao empresário ou à pessoa jun 1ca a o ençao 
licenciamento de atividade mediante o simples fornecimento de dados e a substituição da comprovação prévia 
do cumprimento de exigências e restrições por declarações do titular ou responsável. (lncluido 
pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

§ 5~ O disposto neste artigo não é impeditivo da inscrição fiscal. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

Ar!. 7~ Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, os Municípios 
emitirão Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento 
imediatamente após o ato de registro. 

Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o Município conceder Alvará de 
Funcionamento Provisório para o microempreendedor individual, para microempresas e para empresas de 
pequeno porte: 

1 iRstalaelas em áreas eles13revielas ele reg~la9ãe ftorneliária legal e~ eem reg~lameAta9ãe 13reeária; e~ 

1 - instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-se; 
ou (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

li - em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da microempresa ou empresa 
de pequeno porte, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas . 

.o.rt B~ Será assegYraele aes em13resáries 'eAtraela ~Risa ele daeles eadsstrais e ee eleeymeAíes, 
resgYarElaela a iAde13eAdêAeia elas bases ele dases e·eeservada a Aeeessielaele de iAk>rma9ées 13er parte eles 
érgãés e eAtidades qye as iAtegrem. 

. Ar!. 8~ Será assegurado aos empresários e pessoas jwídicas: (Redacão dada pela· Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

1 - entrada única de dados e documentos; (lncluldo pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

li - processo de registro e legalização integrado entre os órgãos e entes envolvidos, por meio de sistema 
informatizado que garanta: (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

a) sequenciamento das seguintes etapas: consulta prévia de nome empresarial 
localização, registro empresarial, inscrições fiscais e licenciamento de atividade; 
Complementar nº 147, de 2014) 

e de viabilidade de 
(Incluído pela Lei 

b) criação da base nacional cadastral única de empresas; 
nº 147. de 2014) 

(Incluído pela Lei Complementar 

Ili - identificação nacional cadastral única que corresponderá ao número de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 1~ 
integrados: 

O sistema de que trata o inciso li do caput deve garantir aos órgãos e entidades 
!Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

1 - compartilhamento irrestrito dos dados da base nacional única de empresas; 
pela Lei Complementar nº 147 de 20141 

(Incluído 
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li - autonomia na definição das regras para comprovação do cumprimento de1914i§li>RGili6-AO~~f:!jf::IW~----. 
etapas do processo. Incluído ela Lei Com !ementar nº 147 de 2014 PROC. N•.-óZ();--~"-4-'J.19."-''-·--

§ 2~ A identificação nacional cadastral única substituirá para todos os efellos as ema1s inser çoe , 
sejam elas federais, estaduais ou municipais, após a implantação do sistema a que se refere o inciso li do 
caput, no prazo e na forma estabelecidos pelo CGSIM. (Incluído pela Lei Complementar nº 147. 
de 2014) 

§ 3~ É vedado aos órgãos e entidades integrados ao sistema informatizado de que trata o inciso li do 
caput o estabelecimento de exigências não previstas em lei. (lncluido pela Lei Complementar nº 
147, de 2014) 

§ 4~ A coordenação do desenvolvimento e da implantação do sistema de que trata o inciso 11 do caput 
ficará a cargo do CGSIM. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

AFI. Bº O re9istFe eles ates seRstiMives, ele s11as altera9ães e extiA9ães (saiJEas), refereAtes a 
empFesáFies e pesseas j11ríelisas em EtYalEtYer éF§ãe eAvel•1iele Re re9istrn empresarial e Aa al3eF111ra 1:la 
empresa, eles 3 (três) ãmsites áe §eveme, eserrerá iAáepeAeleAtemeRte ela re911larielaáe ele el3ri9a9ées 
tril311tárias, previeleAsiárias eY tral3all1istas, priAsipais eY asessérias, ele empresárie, ela sesieelaele, áes sésies, 
eles aelmiAistraeleres e11 ele empresas ele E\Ye paFtisipem, sem prej11l;;e elas respeRsasilielaeles ele empresárie, 
eles sésies e11 eles aelmiRistraeleres per tais el3ri9a9ães, ap11raelas aRtes e11 apés e ate áe extiR9ãe. 

Art. 9~ O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a 
empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá 
independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou 
acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, 
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais 
obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. CRedacão dada pela Lei Complementar 
nº 147. de2014l 

§ 1~ O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários, de sociedades 
empresárias e de demais equiparados que.se enquadrarenicomo microémpresa ou empresa de pequeno porte 
bem como·o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências: , 

r - certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por declaração do titular ou 
administrador, firmada sob as penas da lei, de não ·estar impedido de exercer atividade mercantil ou a 
administração de sociedade, em virtude de condenação criminal; 

I! • prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de 
qualquer natureza. 

§ 2~ Não se aplica ás microempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no § 2º do art. 1° da 
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

§ a• Ne ease ele eieistêAeia ele e!Jri€Jayões tri!J1<tárias, preYieleReiárias eY tra!Jall'listas relerielas Re eap1<t, e 
tit11lar, e séeie eu e aelmiRistraeler ela misreempresa e ela empresa ele 11eEt1<eRe parte EtYe se eReeAtre sem 
meYimeRte !'lá mais ele 12 (ele2e) meses 13eelerá selieilar a !Jailea Aes re€Jistres eles ér§ães 13~!Jliees leelerais, 
estael1<ais e m1<Aiei13ais iAeleJleAeleAtemeAte ele pa§ameAte ele elé!Jites lri!J1<1áries, tmeas e1< m1<ltas ele•1ielas Jlele 
atrase Ra eAlre€Ja elas res13eetivas eleelafi3yões Resses Jleríeeles, e!JseFYaele e elis13este Res §§ 4° e éº. 

§ 3~ (Revogado). (Redacão dada pela Lei Complementar nº 14 7 de 2014 l 

§ 4° A !Jaixa FeleFiaa Ae § 3° Aãe impede EI"ª· pesteFieFmeAte, sejam laAçaees e1< ee8Faeles impesles, 
eeAIFiB"içees e Fespeetivas 13eAalidades, deeerreAtes da sim13les lalla de reeell'limeAte ª" ela 13ráliea 
eeFA13reYaela e ar:i"raela eFA preeesse aelFAiAistrative ª" j"elieial ele e"tFas irre§"laFielaeles !JFBlieaelas peles 
eFApFesáFies, pelas mieFeeFApresas, pelas eFApFesas ele PªEt"eAe 13erte ª" per se1<s tit1<lares, séeies ª" 
adFAiAistraeleres. 

§ 4~ A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados Óu 
cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações 
ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas 
pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. 
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(Redacão dada oela Lei Complementar nº 147. de 2014) I::'~ tz? :: fui 
§ § 0 A selisita9ãe ele l:laixa Aa Rif'élese f'Fevista Ae § Jº eleste arli§e iml'erta res13eAsal:lilielaele selielária · 

eles tit"lares, eles SéGies e eles aelmiAiSlraeleres ele f'eFíeele G8 eGeFFêAGia aes F9Sf'eslives fales §8Faaeres. 

§ 5~ A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos 
empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos 
geradores. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 62 Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa 
nos respectivos cadastros. 

§ 72 Ultrapassado o prazo previsto no § 62 deste artigo sem manifestação do órgão competente, 
presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e a das empresas de pequeno porte. 

§ 8º EiceeltleEle e Elis13este Aes §§ 3° e 5º Eles!e eFti§e, Ae eeiice ele FAieFeeFA13Fese eli ele eFA13resa ele 
13eeitleAe flSFle a13lieaF se ãe as Fe§Fas ele FSSf'eAsaeilielaele 13revistas 13era as eleFAais llesseas jliFíelieas. 

§ 8~ (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

§ 9º Para es efeites ele § Jº eleste arli§e, eeAsielera se sem mevimeRte a miereeFAf'Fesa eli a em13Fesa ele 
lleeitleRe 13eFte El"e Rãa Bf'FeseRte FAtlta0ãe f'BIFiFAeRial e ativielaele Sf'eraeieRal el"raRle !sele e aRe ealeReláFie. 

§ 9~ (Revogado). IRedacão dada pela Lei Complementar nº 14 7 de 2014) 

§ 19. Ne ease ele eicis!êAeia ele eeFi§eçées trietltáries, 13revieleReiéFies ª" trneell'listes, 13FiAei13ais eli 
eeesséries, e MEi 13eeleFá, e Ejli01EjlieF FAeFAeAle, selieileF e eei*e Aes re§is!Fes iAele13eAeleA!eFAeAle Ele 
flB!'JBFAeAle ele eléeites IFiBliléFies, laicas eli FAtlltes elevielas 13ele etrnse Re eAIFe§a Eles Fes13eetivas Eleelarnçées 
Aesses lleFíeEles, eeseFVeele e Elis13este Aes §§ 1° e 2°. 

§ 1 O. (Revogado). <Redacão dada pela Lei Complementar n°'147 de 2014) 

§ 11. A eaiJca referieis AS § 19 Aáe iFA13eàe Ejlie, 13esteFieFFAeA!e, sejam IBRÇBBSS eli eeeraeles ele lillilBF 
iFAlles!es, eeRIFielii'i?ées e FeSf'eefr;as 13eRaliElaàes, àeeeFreRtes Ela siFAf'les fell!'l ele Fe,eeli'liFA.eAle eli Ele 13Fátiee 
eaFAf)Faváela e BflliFSEla eFA 13raeessa eelFAiAistrativa ali jtlElieial Ele atl.IFBs iFFe§lilari.elaeles 13Falieeàas 13ela 
eFA13resa ali 13eF setl ti!lileF. . 

§ 11. (Revogado) . IRedacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 12. A salieite'i?ãe ele eeil(8 AB l'lif'élese J3Fe'iista Re § Hl iFA13eFta asstlA'i?áe 13ele tittlleF elas eeFi§açées eli 
àeserites. 

§ 12. (Revogado). (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Art. 1 O. Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo: 

1 - excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos 
órgãos executores do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas; 

li - documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde será instalada a sede, filial ou outro 
estabelecimento, salvo para comprovação do endereço indicado; 

Ili - comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos 
de classe, sob qualquer forma, como requisito para deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de 
empresa, bem como para autenticação de instrumento de escrituração. 

Art. 11. Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza documental ou formal, 
restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) 
ãmbitos de governo, que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de registro, 
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alteração ou baixa da empresa. 

DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Seção! 

Da Instituição e Abrangência 

Art. 12. Fica instituido o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. 

Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº 155. de 2016) 
Producão de efeito 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, 
dos seguintes impostos e contribuições: 

1 - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; 

• li - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do§ 1~ deste artigo; 

Ili - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 

• 

11 of 80 

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso 
XII do § 1~ deste artigo; 

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do§ 1~ deste artigo; 

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de 
que trata o art. 22 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de·1991,.exceto no caso da microempresa e da empresa de 
pequeno por.te que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5°-C do art. 18 desta Lei 
Complementar; 

0 VII - Imposto sobre Operações Relativas· à Circulação.de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 

VIII-: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

§ 1~ O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou 
contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 

1 - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Titulas ou Valores Mobiliários -
IOF; 

li - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - li; 

Ili - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE; 

IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; 

V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa 
ou variável; 

VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo 
permanente; 

VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira - CPMF; 

VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
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X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na q4alidade de·contribuinte 
individual; 1 • 

XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas 
físicas; 

XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços; 

XIII - ICMS devido: 

a) Aas SF>era9ães e~ F>Festa9ães s~jeitas ae re!JiFAe Ele s~l3stit~i9ãe tril3~tária; 

a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única 
etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de 
tributação, envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do 
fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas 
alimentlcias; açúcares; produtos lácteos; carnes e s.uas preparações; preparações à base de cereais; 
chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes e preparados para fabricação 
de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e 
molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos automotivos e 
automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; 
medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos 
cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d'água; tintas e vernizes; produtos 
eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e 
reatores; disjuntores; interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar
condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; 
extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; aparelhos de 
depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros; 
ferramentas; álcool etllico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de 
aço e· amaciantes de roupas; venda de ·mercadorias pel9 sistema porta. a porta; nas 9perações sujeitas ao 
regime de substituição tributária pelas operações anterj9res; e nas prestações de serviço~ sujeitas aos regimes 
de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de 
tributação; !Redacão dada pele Lei Complementar nº 147 de 2014) (Producão de efeito\ 

b) por terceiro, a que o contribuinte se ache· obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente; 

c) na entrada, no território do Estado ou do ·Distrito Federal, de petróleo, inclusive lubrificantes e 
·combustlveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como energia elétrica, quando ryão destinados à 

• comercialização ou industrialização; 
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d) por ocasião do desembaraço aduaneiro; 

e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de documento fiscal; 

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal; 

g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do 
imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal: 

1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do § 4!! do art. 18 desta Lei 
Complementar; 

2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e 
a interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor; 

h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao 
regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual; 

XIV - JSS devido: 

a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte; 
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b) na importação de serviços; · PROC. N"-e<"""''f--1-+-''---'.i§ 
FOLHAS 

XV - demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.-;pão 
relacionados nos incisos anteriores. ~ • 

§ 1'!.-A. Os valores repassados aos profissionais de que trata a Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012, 
contratados por meio de parceria, nos termos da legislação civil, não integrarão a receita bruta da empresa 
contratante para fins de tributação, cabendo ao contratante a retenção e o recolhimento dos tributos devidos 
pelo contratado. llncluido pela Lei Complementar nº 155 de 20161 Producão de efeito 

§ 2'!. Observada a legislação aplicável, a incidência do imposto de renda na fonte, na hipótese do inciso 
V do § 1'!. deste artigo, será definitiva. 

§ 3'!. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam 
dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as 
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o 
art. 240 da Constituicão Federal, e demais entidades de serviço social autônomo. 

§ 4'!. (VETADO). 

§ 5• A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as alineas g eh do inciso XIII do 
§ 1• deste artigo será calculada tomando-se por base as aliquotas aplicáveis ás pessoas jurídicas não optantes 
pelo Simples Nacional. 

§ 6• O Comitê Gestor do Simples Nacional: 

1 - disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples Nacional a qualidade de substituta tributária; e 

li - poderá disciplinar a forma e as condições em ,que será estabelecido o regime de antecipação do 
ICMS previsto na alínea g do inciso XIII do§ 1• deste artigo. 

§ 7'!_ O disposto na alinea a do inciso XIII do§ 1~ será disciplinado por convênio celebraàci pelos Estados 
r= pelo Distrito Federal, ouvidos o CGSN e.os representantes dos segmentos econômicos enyolvidos. 

(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito) 

§ 8'!. Em relação às bebidas não ·alcóolicas, massas alimentlcias, produtos lácteos, carnes e suas 
preparações, preparações à base de cereais, chocolates, produtos .de· padaria e da indústri11 de bolachas e 
biscoitos, preparações para molhos e molhos preparados, .preparações de produtos vegetais, telhas e outros 
produtos cerâmicos para construção e detergentes, aplica-se o disposto na alinea a·do inciso XIII do§ 1'!. aos 
fabricados em escala industrial relevante em cada segmento, observado o disposto no § 7'!.. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 2014) (Producão de efeito) 

Art. 13-A. Para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS no Simples Nacional, o limite máximo de que 
trata o inciso li do caput do art. 3'!. será de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), observado o 
disposto nos§§ 11, 13, 14 e 15 do mesmo artigo, nos§§ 17 e 17-A do art. 18 e no§ 4'!. do art. 19. 
(lncluido pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, 
os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços 
prestados. 

§ 1'!. A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante da aplicação dos 
percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, 
no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído 
do valor devido na forma do Simples Nacional no período. 

§ 2'!. O disposto no§ 1'!. deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração 
contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. 

·' 
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Art. 15. (VETADO). 
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Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e 
empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato dei Comitê Gestor, sendo irretratável 
para todo o ano-calendário. 

§ 1~ Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa de 
pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro 
dos limites previstos no ar!. 3~ desta Lei Complementar. 

§ 1•-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica, 
destinado, dentre outras finalidades, a: 

1 - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluidos os relativos ao 
indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais; 

li - encaminhar notificações e intimações; e 

Ili - expedir avisos em geral. 

1 PROC. Nº mf'lS 
FOLHA.S 

§ 1!!..B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1~-A será regulamentado pelo CGSN, 
observando-se o seguinte: 

1 - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação 
no Diário Oficial e o envio por via postal; 

li - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos os efeitos 
legais; 

Ili - a ciência por meio do sistema de que trata o§ 1~-A com utilização de certificação digital ou de código 
de acesso possuirá os requisitos de validade; 

IV - considerar-se-á realizada a comunicação no. dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta ,. 
eletrônica aó teor da comunicação; e 

V - na hipótese do inciso IV, nos casos em. que a -consulta se dê em dia nãó -útil, a comunicação será 
considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 

§ W-C. A consulta referida nos incisos IV e V do§ 1.!LB deverá ser feita em até 45 (quar!J9ta e cinco) dias 
contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o Inciso 1 do §'1!LB, ou em prazo 
superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente r~álizada na data do término 
desse prazo. 

§ 1!!..D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1~-B. os entes federativos poderão 
utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras próprias, para as finalidades previstas no § 1º-A, 
podendo a referida regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementares de 
comunicação. 

§ 2~ A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último 
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3~ 
deste artigo. 

§ 3~ A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida nos termos, 
prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo. 

§ 4'.'. Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1'.'. de julho de 2007, as microempresas e 
empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime tributário de que trata a Lei n'.'. 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei 
Complementar. 

§ 5'.'. O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4'.'. deste artigo. 

§ 6'.'. O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da Administração 
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Tributária segundo regulamentação do Col qestor. 

i j Seção 11 

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional 

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte: 

1 - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (assei 
management), compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de 
serviços (factoring); 

li - que tenha sócio domiciliado no exterior; 

Ili - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou 
municipal; 

IV - (REVOGADO) 

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas 
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; 

1/1 qye pr-este servi9e ae IFaRspeFle iR!eFFRYRisipal e iRleFestaàYal ele passa9eirns; 

VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto quando na 
modalidade fluvial ou quando possuir características de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob 
fretamento continuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Producão de efeito) 

VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica; 

VIII -.que exerça atividade de importação ou fabricação dl:! automóveis e motocicletas;; 

IX - que exerça ati~idade de importação de combustíveis; 

x·- que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: 

a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros par!l"cigarros, armas deiogo, munições e pólvoras, explosivos e 
detonantes; 

9) eeeietas a se9YiF etessritas: 

b) bebidas não alcoólicas a seguir descritas: 
de 2016) Producão de efeito 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 155. 

1 alseélisas; (Revogado pela Lei Complementar nº 155, de 2016) (Vigência) 

2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas; 

2. (Revogado); (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para 
elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de diluição de até 1 O (dez) partes da bebida para cada 
parte do concentrado; 

3. (Revogado); (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

4 - cervejas sem álcool; 

c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por: 
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 
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3. produtores de licores; 
efeito 

4. micro e pequenas destilarias; 
Producão de efeito 

' 1 

(Incluído pela Lei Complementar nº 155. de 2016) 

!Incluído pela Lei Complementar nº 155. de 2016) Produção de 

(Incluído pela Lei Complementar nº 155. de 20161 

XI EjUe teRha ~ar fiRalielaele a ~resta9ãe ele servi9es eleserreRtes ele e•<erslsie ele aliYiElaele iRlelestual, ele 
Rature2a tésRisa, sieRHlisa, eles~ertiva, artlstiea eu sultural, Ejue seRslilua ~refissãe regulameRtaela eu Rãa, sem 
seme a Ejue ~reste servi9es ele iRstruter, ele serreter, ele eles~ashaRle eu ele EjualEjuer ti~e ele iRlermeelia9ãe ele 
Regésies; 

XI - (Revogado); 
de efeito) 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 147. de 2014) (Produção 

XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 

XIII eiue reali2e ati'lielaele ele saRsultaria; 

XIII - (Revogado); 
de efeito) 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 147 de 20141 <Produção 

XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. 

XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a prestação de 
serviços tributados pelo ISS. 

XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal f~deral, municipal ou estadual, 
quando exigível. 

§ 12 As vedações relativas a exercício de atividades previstas'no caput deste artigo·não se aplicam às 
._ pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5°-B a 5º~E do art. 18 desta 

Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação 
no caput deste artigo. 

1 •'(REVOGADO) 

11- (REVOGADO) 

Ili - (REVOGADO) 

IV - (REVOGADO) 

V - (REVOGADO) 

VI - (REVOGADO) 

VII - (REVOGADO) 

VIII - (REVOGADO) 

IX - (REVOGADO) 

X - (REVOGADO) 

XI - (REVOGADO) 

XII - (REVOGADO) 
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XIII - (REVOGADO) 

XIV - (REVOGADO) 

XV - (REVOGADO) 

XVI - (REVOGADO) 

XVII - (REVOGADO) 

XVIII - (REVOGADO) 

XIX - (REVOGADO} 

XX - (REVOGADO) 

XXI - (REVOGADO) 

XXII - (VETADO}; 

XXII! - (REVOGADO) 

XXIV - (REVOGADO) 

XXV - (REVOGADO) 

XXVI - (REVOGADO) 

XXVll - (REVOGADO) 

XXVlll - (VETADO). 

§ 2~ Também poderá optar pelo. Simples Nacional.a microempresa ou empresa de pequeno. porte que se 
dedique· à prestação de outros serviços que· não. tenham .si<:Jo 9bjeto de vedação expressa neste, artigo, desde 
que não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar. 

§ 3~ (VETADO). 

§ 4a. Na hipótese do inciso XVI do caput, deve~á ser observado, para·o MEi, o disposto no art. 4° desta 
Lei Complementar. 

§ 5~ As empresas que exerçam as atividades previstas nos itens da alinea c do inciso X do caput 
deste artigo deverão obrigatoriamente ser registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e 
obedecerão também à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil quanto à produção e à comercialização de bebidas alcoólicas. (lncluido pela 
Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

Seção Ili 

Das Alíquotas e Base de Cálculo 

AFI. 18. O valer de'lide meRsalmeRte pela miereempresa e empresa de pe~~eRe pefle eemereial, eptaRte 
pele Simples NaeieRal, será determiRade mediaRte apliea9ãe da taeela de /'.Reice 1 desta bei CemelemeRtar. 

AFI. 18. O valer de•{ide meRsalmeRte pela miereempresa e~ empresa de pe~~eRe peFte, eptaRte pele 
Simples NaeieRal, será determiRade mediaRte apliea9ãe das alí~~etas eeRstaRtes das taeelas des P.Reices 1 a VI 
desta bei GomplemeRtar sobre a base de eéle~lo de ~~e trata o § 3° deste afli§o, esservado o disposto AO § 15 
de aFI. 3°. fReaaeãe Elaaa eela Lei GemelemeAtar Aº 147, Ele 2914l fProEl~eãe de efeitel 

§ 1º Para efeite cJe cJetermiAa9ãe aa ali~Ysta, e sl;jeits passive Ytilicará a receita brnta asYmYlada Ass 12 
(ds;,a) meses aAterieres as as perisds cJe apYra9ãs. 

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo 
Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas 
nominais constantes das tabelas dos Anexos 1 a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que 

' . 
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trata o § 3:'. deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3:'.. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§ 1 :'. Para efeito de determinação da aliquota nominal, o 
acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração. 

sujeito passivo utilizará a receita bruta 
(Redação dada pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

§ 1:'.A. A alíquota efetiva é o resultado de: 

1 - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

li - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos 1 a V desta Lei Complementar; (Incluído 
pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

Ili - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos 1 a V desta Lei Complementar. 
(lncluido pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

§ 1 :'.-B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada 
pelo percentual de repartição constante dos Anexos 1 a V desta Lei Complementar, observando-se 
que: (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

1 - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual 
diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

11- eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais e a alíquota efetiva será transferida para 
o tributo com maior percentual de repartição na respectiva faixa de receita bruta. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efojto 

§ 1:'_-C. Na hipótese de transformação, extinção,. fusão ou sucessão dos tributos referidos nos incisos 
IV.·e V. do art. 13, serão mantidas as alíquotas nominais e efetivas previstas neste artigo e nos Anex.os 1 a V 
desta Lei Complementar, e lei ordinária dispórá sobre a:repartição dos valores arrec,.dados para os tributos 
. federais, sem alteração no total dos percentuais de repartição a eles deviqos, e m·antidos os percentuais de 
repartição destinados ao ICMS e ao ISS. (Incluído pela Lei Complementar nº l55, de 2016) 
Produção de efeito 

§ 2° Em ease ee iAíeie ee ativieaee, es valeFes ee Feeeita ernta aelimlilaaa eeAstaAtes eas taeelas ees 
AAe)(eS 1 a V eesta lei GemalemeAlaF Elevem seF pFepeFeieAali;,aees ae A8meFS ee meses ee ativieaee AS 
peFieee. 

§ 20 Em ease ee iAieie de atividaee, es valeFes de Feeeita BFlila aelimlilaea eeAslaAtes Elas taeelas ses 
AAelEes 1 a VI sesta lei GemplemeAtaF Elevem seF pFepeFeieAali;,aaes ae AYmeFS se meses se ativiaaae Ae 
peFieae. (Reaaeãe aaaa aela lei GemelemeAlaF Aº 1 H, ae 2914l fPFSEllieãe Ele efeitel 

§ 2:'. 
a V desta 
período. 

Em caso de inicio de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes dos Anexos 
Lei Complementar devem ser proporcionalizados ao número de meses de atividade no 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 155. de 2016) Producão de efeito 

§ a0 SesFe a Feeeita 8Ma a11feFida AS mês iAeielifá a alíei11eta aeteFFAiAaaa Aa feFFAa ele eap11t e eles §§ 
1º e 2° deste aFli§e, pedeRde tal iAsidêAsia se daF, á ep9ãe se seAtFilrniRte, "ª feFFAa FS§lllameRtada pele 
Cemitê GesteF, seeFe a Feseita Feseeida Re mês, seRee essa ep9ãe iFFetratável para lede e aRS saleReáFie. 

§ 3:'. Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota efetiva determinada na forma do caput e 
dos §§ 1:'., 1:'.-A e 2:'. deste artigo, podendo tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o 
ano-calendário. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

§ 4º G seRtrieYiRte ee'lerá seRsideFaF, destasaeameRte, para ~FA de pa9ameRte: 
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. i:PRO~. N9 ~·~ ~ 1 as reee1tas aesorreAtes ela reveAela ele mereaaerias;ê { 
li as reeeitas eleeerreAtes ela veAela ele mersaelorias iAel~strializaelas flv~il=illuje~ ~ ~=-~ 
Ili as reeeitas eleeorreAles ela f)Festa9ão ele servi9es, sem somo a ele losa0ão Ele eeAs mé\•eis; 
IV as reeeitas eleeerreAtes ela veAela ele mereaelerias sujeitas a sul9stituiçãe tril9utária e tril9utaçãe 

eoAeeAtraela em ~ma 8Aiea etafla (moAofásiea), sem eome, em relaçãe ao IGMS, aAteeiflaçãe tril9~tária eem 
eAeerrameAlo ele tril9~taçãe; 

V as reeeitas eleeerreAtes ela e"fleF!açãe ele mereaelerias flara e exterier, iAelusive as veAelas realizaelas 
flSF meio ele eemereial exfleF!aelera eu ela seeieaaele ele prepésite espeeíliee prevista Ao aF!. 66 Elesta Lei 
GemplemeAlar. 

§ 4~ O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento, as receitas decorrentes 
da: (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

1 - revenda de desta Lei 
Complementar; 

mercadorias, que serão tributadas na forma do Anexo 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

li - venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, que serão tributadas na forma do Anexo li 
desta Lei Complementar; (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

Ili - prestação de serviços de que trata o § 5~-B deste artigo e dos serviços vinculados à locação de bens 
imóveis e corretagem de imóveis desde que observado o disposto no inciso XV do art. 17, que serão tributados 
na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 
147. de 2014) 

IV - prestação de serviços de que tratam os §§ 5~-C a 5~-F e 5~-1 deste artigo, que serão tributadas na 
forma prevista naqueles parágrafos; (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

V - locação de bens móveis, que serão tributadas na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar, 
deduzida a parcela correspondente ao ISS; <Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014) 

VI -·atividade com incidência simultânea de IPI e de·ISS, que serão tributadas na fornia do Anexo li desta 
'· Lei Com~lementar, deduzida a parcela correspondente ·ao:ICMS e acrescida a.parcela ·correspondente ao ISS 

• 
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p~evis\a nir Anexo Ili desta Lei Complementaíj. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 
2014) 

Nll 
fórmulas: 

comercialização de medicamentos ·.e produtos magistrais produzidos por· ma"nipulação de 
llncluido pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

a) sob encomenda para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal, mediante prescrições de 
profissionais habilitados ou indicação pelo farmacêutico, produzidos no próprio estabelecimento após o 
atendimento inicial, que serão tributadas na forma do Anexo 111 desta Lei Complementar; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

b) nos demais 
Complementar. 

casos, quando serão tributadas na forma do Anexo 
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014! 

desta Lei 

§ 4~-A. O contribuinte deverá segregar, também, as receitas: !Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

1 - decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica), bem como, em relação ao ICMS, que o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou 
por antecipação tributária com encerramento de tributação; (Incluído pela Lei Complementar nº 
147, de 2014! 

li - sobre as quais houve retenção de ISS na forma do § 6~ deste artigo e § 4~ do art. 21 desta Lei 
Complementar, ou, na hipótese do § 22-A deste artigo, seja devido em valor fixo ao respectivo 
município; !Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014! 
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Ili - sujeitas à tributação em valor fixo ou que tenham sido objeto de isenção ou redução de ISS ou de 
ICMS na forma prevista nesta Lei Complementar; (Incluído pela Leí Complementar nº 147. iJe 
2014) 

IV - decorrentes da exportação para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial 
exportadora ou da sociedade de propósito especifico prevista no art. 56 desta Lei Complementar; 

(Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

V - sobre as quais o ISS seja devido a Município diverso do estabelecimento prestador, quando será 
recolhido no Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

§ 5• As atividades industriais serão tributadas na forma do Anexo li desta Lei Complementar .. 

1 - (REVOGADO) 

li - (REVOGADO) 

Ili - (REVOGADO) 

IV - (REVOGADO) 

V - (REVOGADO) 

VI - (REVOGADO) 

VII - (REVOGADO). 

§ 5° ,A, ,A,s atividades de loea9ão de beAs méveís seFão !Fibt1tadas Aa foFma do AReice 111 aesta bei 
GemelemeRlaF, dedt12'iAdo se da alíqYeta o peFGeAtYal GOFFespoAdeAte ae /SS pFevisto Aesse AAexo. 

§ 5~-A. (Revogado). 
(Produção de efeito) 

(Reêlacão dada pela Leí Complementar nº 147, de 2014) 

§ 5"-B Sem prejuízo do disposto no§· 1• do art: 17 desta Lei Complementar, serão tributadas. na forma do 
Anexo.//Ldesta Lei Complementar as seguintes atividqdes de prestação·de.serviços: 

1 - creche, pré-escola e estabelecimento de ·ensino fundamental. escolas técnica~ .. profissionais e, de 
ensino ·médio, de línguas estrangeiras. de artes. cursos ·técnicos de pilotagem, preparatótios para concursos, 
gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos incisos li e Ili do? 5"-b deste"artigo; 

• li - agência terceirizada de correios; 

Ili - agência de viagem e turismo; 

20 of 80 

IV - centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e 
de carga; 

V - agência lotérica; 

VI - (REVOGADO) 

VII - (REVOGADO) 

VIII - (REVOGADO) 

IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 
tratamento e revestimento em metais; 

X - (REVOGADO) 

XI - (REVOGADO) 

XII - (REVOGADO) 
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XIII - transporte municipal de passageiros; 
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XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos§§ 22-B e 22-C deste artigo. 

XV - produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação, 
inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais. 

XVI - fisioterapia; !Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

XVII - corretagem de seguros. !Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

XVIII - arquitetura e urbanismo; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 20161 
Producão de efeito 

XIX - medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem; (Incluído pela Lei Complementar nº 
155, de 2016) Producão de efeito 

XX - odontologia e prótese dentária; 
Producão de efeito 

!Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

XXI - psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de 
nutrição e de vacinação e bancos de leite. !Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 
Producão de efeito 

§ 5!LC Sem prejuízo do disposto no§ 12 do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação 
de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não 
estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei 
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou 
responsáveis: 

1 - construção de imóveis e obras de engenharia ·em geral; inclusive sob a forma de subempreitada, 
execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores; 

li - (REVOGADO) 

Ili - (REVOGADO) 

IV - (REVOGADO) 

V - (REVOGADO) 

VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. 

VII - serviços advocatí cios. !Incluído pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

§ 6° D Sem 13rej~íze ele elis13esto AO § 1° ao aFt. 17 aesta Lei GomelemeA!ar, as ativiaaaes ae 13resta9ãe 
ae seP1i9es Se§~iA!es serão lrie~laelas Aa leFffia ao AAelEO V aesta Lei GemelemeAlar: 

§ 5~-D. Sem prejuízo do disposto no § 1~ do art. 17 desta Lei Complementar, as seguintes atividades 
de prestação de serviços serão tributadas na forma do Anexo Ili desta Lei Complementar: (Redacão 
dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

1 swmwlati"ameRte a<lmiAistFayóiG e loeayãG Elo iffié•~ais Ele terGeiFGs; 

1 - administração e locação de imóveis de terceiros; (Redacão dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) (Producão de efeito) 

li - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais; 

Ili - academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes; 

IV - elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em 
estabelecimento do optante; 
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V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas d~ rr\putação; 
; ~ ft 

VI - planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletrônicas, desde que realizados 
em estabelecimento do optante; 

VII - (REVOGADO) 

VII 1 - (REVOGADO) 

IX - empresas montadoras de estandes para feiras: 

X - (REVOGADO) 

XI - (REVOGADO) 

XII - laboratórios de análises clinicas ou de patologia clínica; 

XI li - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem 
como ressonãncia magnética; · 

XIV - serviços de prótese em geral. 

• § § 0 E Sem 13rej~íze ele e!is13este AS § 1° Ele aFt. 17 e!esta Lei GemslemeAlar, as etivielae!es Ele 13restaçãe 
ele serviçes ele eemHAieaçãe e ée traAs13eFtes iAlerestaelHel e iAtermHAiei13al ée eargas serãe trieHtaeles Aa ferma 
ele /\Ae><e Ili, eleelHziela a 13areela eerres130AeleAle ae ISS e aereseiela a 13areela eerres130AeleAte ao IGMS 13revista 
A9 PtA8H9 1. 

• 
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§ 5~-E. Sem prejuízo do disposto no§ 1~ do ar!. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação 
de serviços de comunicação e de transportes interestadual e intermunicipal de cargas, e de transportes 
autorizados no inciso VI do caput do ar!. 17, inclusive na modalidade fiuvial, serão tributadas na forma do 
Anexo Ili, deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela correspondente ao IÇMS prevista no 
,A.nexo 1. íRedacão dada pela Lei Complementar nº 147 de 20141 

§ 6° F As alivielaeles ele westa9ãe ele servi9es referielas AO § 2° ela aFt. 17 elesta Lei CmflelemeAlar serão 
tFieHlaelas Aa feFFAa ele AAeJfe Ili elesla Lei CemelemeAlar, salve se, ~ara alg~ma elessas ali'Jiéaées, i'!e~ver 
13revisãe elE13ressa ele lrie~ta9ãe Aa forma eles AAe>ms IV e~ V éesta Lei CemelemeAtar. 

§ 6º F. As alivielaeles ele 13resta~ãe. de seryi~es. referidas AS § 20 elé eFt. 17 desta Lei Gem13lemeRtar 
serãe trieHtadas Aa lerma de AAel!e Ili desta Lei. Gem13lemeAtar, salve se, 13ere el!JHme desses etivideeles, 
lleHver 13re••isãe el!13resse ele trieHtaçãe "ª ferme des /\Ael!es IV, 'I SH VI desta Lei Gem13lemeAter. 

fRédaeãe elade eele Lei GemelemeAter Aº 147, de 291 4) f PreelHeãe de efeitel 

§ 5~-F. As atividades de prestação de serviços referidas no § 2~ do ar!. 17 desta Lei Complementar 
serão tributadas na forma do Anexo 111 desta Lei Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades, 
houver previsão expressa de tributação na forma dos Anexos IV ou V desta Lei Complementar. 
(Redacão dada pela Lei Complementar nº 155. de 2016) Producão de efeito 

§ 6º G. /\s ati'.•idades eem iAeidêAeia simHllâAea de IPI e de ISS serãe trieHladas Aa ferma éa AAe>Ee li 
elesla Lei CemelemeAlar, deelH2ida a 13areela eerres13eAdeAte ae IGMS e aereseida a 13areela eerres130AdeAte ae 
ISS 13revisla AS AAe>ce Ili elesla Lei CemelemeAtar. 

§ 5~-G. (Revogado). 
(Producão de efeito) 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 147. de 20141 

§ 5~-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do ar!. 17 desta Lei Complementar não se aplica às 
atividades referidas no § 5~-C deste artigo. 

§ §O 1. Sem 13rejHí2e de dis13este AS § 1° ele aFI. 17 elesta Lei Gem13lemeA!ar, as segHiAles afr1iéaeles ele 
13reslaçãe Ele serviçes serãe trie~taElas Ae ferma ele AAe>Ee VI e!esta Lei Gem13lemeAtar: 
flAel~íEle eela Lei GemplemeAtar Aº 147, ele 2914) (Pree!~eãe ele efeite) 

§ 5~-1. Sem prejuízo do disposto no § 1~ do ar!. 17 desta Lei Complementar, as seguintes 
atividades de prestação de serviços serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar: 
(Redacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efejto 
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' 
(Revogado pela l'.er omplementar nº 155, de 20161 (Vigência) 

1 
li - medicina veterinária; 

de efeito) 
Incluído ela Lei Com !ementar nº 

o 

pela Lei Complementar nº 155, de 20161 (Vigência) 

o 

ã 

IV 13sieele§ia, 13sieaAálise, teFa13ia eew13aeieRal, aew13wRtwra, 13edele§ia, feReawdiele§ia, elíRieas de 
RWIFi9ãe e de vaeiRa9ãe e ~aRees de leite; flAelwíae eela bei CemeleFReRlaF Aº 147 ee 
!!Mil EPFeetweãe ele efeitel (Revogado pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 
(Vigência) 

V - serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação; (Incluído pela 
Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito) 

VI Bftl1o1itetwFa, eRgeAl'ierie, meei~ãe, eeFtegrelia, te13egralia, geelegia, geeeésia, testes, SHJ')eFle e 
BAélises téeAieas e !eeAelégiees, 13esquise, eeSÍ!JA, eeseAAB e 8!Jf8A8FRÍB; flReli;iee eela Lei 
CemelemeRtar Aº 147 Ele 2914) (PreeHeãe Ele efeite) 

VI - engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas 
e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia; (Redacão dada pela Lei Complementar 
nº 155, de 2016) Produção de efeito 

Vil representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de 
terceiros; (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 20141 (Produção de efeito) 

VIII - perícia, leilão e avaliação; 
efeito) 

(lncluldo pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

IX - auditoria, economia, consultoria, gestão, org{lnização, controle e administração; 
·Lei·Complementar nº 147, de 20141 (Produção de efeito) 

X - jornalismo e publicidade; 
efeito) 

(Incluído pela Lei" Compler;rentar nº 147' de 2014) 

(Produção de 

(Incluído pela 

(Produção de 

XI - agenciamento, exceto de mão de obra; 
(Producão de efeito) 

(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

XII eH!ras e!ivieeees Ele se!er Ele servil'es qHe !eAi'lem iier liAelieteee e iiresta~ãe Ele servil'BS 
eeeerreRles Ele eJ(ereieie Ele etiviaeae iAlelee!Hal, Ele AetHreze léeAiee, eieAtíliee, aes13eFti•1e, eFtístiee eH ei;lturel, 
€!1'le eeAsti!i;a J')Felissãe regHlemeA!eae ei; Aãe, aesae E'!Ue Aãe SHjei!es à lriei;!e~ãe AB ferma Eles /\Aexes Ili, IV 
eH V aes!e Lei CemJ')lemeA!er. flAelulee eela bei GemelemeRler Aº 147 Ele 2914) 
f PreaHeãe Ele eleile) 

XII - outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços 
decorrentes do exercicio de atividade intelectual, de natureza técnica, cientifica, desportiva, artística ou 
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à tributação na forma dos 
Anexos Ili ou IV desta Lei Complementar. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 155 de 
2016) Producão de efeito 

§ 5~-J. As atividades de prestação de serviços a que se refere o § 5~-1 serão tributadas na forma do 
Anexo 111 desta Lei Complementar caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa 
jurídica seja igual ou superior a 28% (vinte e oito por cento). (Incluído pela Lei Complementar 
nº 155, de 20161 Producão de efeito 

§ 5~-K. Para o cálculo da razão a que se referem os §§ 5~-J e 5~-M, serão considerados, 
respectivamente, os montantes pagos e auferidos nos doze meses anteriores ao período de apuração para 
fins de enquadramento no regime tributário do Simples Nacional. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 155, de 20161 Produção de efeito 
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"' iu 
(Incluído pela Lei Complementa~~· 155, de 2016) Producão de efeito 

§ ~~-M. Quando a relação entre a folha de salários e a receita bruta da microempresa ou da empresa 
de pequeno porte for inferior a 28% {vinte e oito por cento), serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei 
Complementar as atividades previstas: (lncluido oela Lei Complementar nº 155, de 2016) 
Producão de efeito 

1 - nos incisos XVI, XVIII, XIX, XX e XXI do § 5~-B deste artigo; 
Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

li - no § 5~-D deste artigo. 
de efeito 

FOLHAS 
Incluído ela Lei Com lement 

§ 6~ No caso dos serviços previstos no§ 2º do art. 6º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003, prestados pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o 
montante correspondente na forma da legislação do município onde estiver localizado, observado o disposto no 
§4º do art. 21 desta Lei Complementar. 

§ 7º A seeieelaele ele flFeflésite esfleeiliee Ele eiue traia e art. liê aesta bei GemelemeRtar eiue l'le~lfer 
aaeiuiriae mereaaerias Ele miereemflresa eu emflresa Ele fleeiueRe flerle eiue seja sua séeia, sem eeme a 
emflresa eemereial exflerlaaera eiue l'leulfer aaeiuiriele mereaaerias Ele emflresa efllaRle flele Simflles NaeieRal, 
cem e fim esfleeifiee ele eieflertaçãe flara e eieterier, eiue, Re flFace Ele 1 SQ (eeRle e eileRta) aias, eeRtaae ela elata 
Ela emissãe Ela Rela fiseal flela •1eREleelera, Rãe eemflreYar e seu emeareiue flBra e exlerier ficará sujeita ae 
flª!lameRte ele teaes es imflestes e eeRlrieuiçães eiue aeixaram ele ser flª!JSS flela emflresa 'ieReleelera, 
aeressiaes ele jures Ele mera e multa, Ele mera eu ele afieis, ealeulaaes Ra ferma Ela le§islaçãe eiue re!Je a 
eeeraRça ae trieute Aãe flª!lª· afllieá•,.el á seeieelaele ele flFeflésile esf)eeiliee eu á flréflria eemereial eJ!flerlaelera. 

§ 7~ A sociedade de propósito especifico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar que houver 
adquirido mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como a 
empresá comercial exportadora que houver adquirido mercadorias ou serviços de empresa optante pelo 
Sjmples Nacional, com o fim especifico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 {cento e oitenta) 
.dias, contado da data da emissão da nota fiscal pelavendédora, não comprovar·o seú embarque· par'! o exterior 
ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e'contribuições que deixaràm .de ser pagos pela empresa 
vendedora, acrescidos de juros de mora e multa; de mora ou de oficio, calculados' na fornia da legislação 
relativa à cobrança do tributo não pago, aplicável à .sociedade de propósito especifico ou à própria comercial 
exportadora. <Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 20141 (Produção de efeito) 

§ 8~ Para efeito do disposto no§ ·7~ deste artigo,.considera-~e vencido o prazo para.o pagamento na 
data em que a empresa vendedora deveria .fazê-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado 
interno . 

§ 9~ Relativamente à contribuição patronal previdenciária, devida pela vendedora, a sociedade de 
propósito especifico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar ou a comercial exportadora deverão 
recolher, no prazo previsto no§ 8~ deste artigo, o valor correspondente a 11% {onze por cento) do valor das 
mercadorias não exportadas nos termos do § 7~ deste artigo. 

§ 1 O. Na hipótese do § 7~ deste artigo, a sociedade de propósito especifico de que trata o art. 56 desta 
Lei Complementar ou a empresa comercial exportadora não poderão deduzir do montante devido qualquer valor 
a titulo de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados - !PI da Contribuição para o PIS/PASEP ou da 
COFINS, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência. 

§ 11. Na hipótese do § 7~ deste artigo, a sociedade de propósito especifico ou a empresa comercial 
exportadora deverão pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, 
caso, por qualquer forma, tenham alienado ou utilizado as mercadorias. 

§ 12. ~Ja Bfluraçãe ele meRlaRle ele•;iele Ae mês relativa a eaela trieute, e eeAlrieuiRle eiue Bflure Feeeitas 
meAeieAaElas Aes iAeises IV e V ele§ 1e elesle arli!je terá EliFei!e a reeluçãe ele valer a ser reeell9iele Aa ferma ele 
Simflles NaeieAal ealeulaela Res termas eles §§ 13 e 14 Elesle artige. 

§ 12. Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, para o contribuinte que apure 
receitas mencionadas nos incisos 1 a Ili e V do § 4~-A deste artigo, serão consideradas as reduções relativas 
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aos tributos já recolhidos, ou k~tire os quais tenha ha~do tributação monofásica, isenção, redução ou, no caso 
do ISS, que o valor tenha sido objeto de retenção ou seja devido diretamente ª''f-!Xu.l.LU·~· !!lio.,, . ....,~ .... =.-------. 
(Redacão dada pela Lei Comolementar nº 147 de 2014) PROC. N" ~:::=::i--..._4 __ -:--I 

eliserimiAaelas em eemereiais, iAelustriais eu ele 19restaçãe ele seflliçes Aa ferma eles AAel<es 1 
Lei GemelemeAtar. 

§ 13. Para efeite ele eletermiAaçãe ela reeluçãe ele EjUe trata e § 12 eleste arti[le, as reeeitas serãe 
eliserimiAaelas em eemereiais, iAelustriais eu de 19restaçãe ele serviçes Aa ferma eles AAexes 1, li, Ili, IV, V e VI 
elesta Lei Gem19lemeAtar. (Redaeãe elaela eele Lei GemelemeAtar Aº 1 47 ele 2811\ f Preelueãe 
ele eleitel 

§ 13. Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 deste artigo, as receitas serão 
discriminadas em comerciais, industriais ou de prestação de serviços, na forma dos Anexos 1, li, Ili, IV e V 
desta Lei Complementar. CRedacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão 
de efeito 

§ 14. A reeluçãe Ae meAlaAte a ser reeelt1iele ele 8im19les NaeieAal Ae mês relativa aes valeres elas 
reeeitas ele EjUe tratam es iAeises IV e V ele § 4° eleste arti[le eerres19eAelerá: 

§ 14. A reeluçãe Ae meAlaAle a ser reeeltiiele Ae 8im19les NaeieAal relativa aes valeres elas reeeitas 
eleserreAtes ela eJcperta9ãe ele E!Ue trata e iAsise I'/ ele § 4° A deste arli§e serrespeAderá tãe semeAte aes 
perseAtuais relativas à GeflAS, à GeAtrillui9ãe para e Pl8/Pasep, ae IPI, ae ICM8 e ae 188, seAstaAtes des 
AAeJces 1 a VI desta lei CemplemeAtar. (Redasãe dada sela Lei CemaleFAeAtar Aº 147, de 
2fil1): f Preelueãe ele efeitel 

§ 14. A redução no montante a ser recolhido no Simples Nacional relativo aos valores das receitas 
decorrentes da exportação de que trata o inciso IV do § 4~-A deste artigo corresponderá tão somente às 
alíquotas efetivas relativas à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, ao IPI, ao ICMS e ao ISS, apuradas 
com base nos Anexos 1 a V desta Lei Complementar. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 
155, de 2016) Producão de efeito 

1 Ae esse ele reveAela ele mereaelerias: 
·•· ··' à) ae 19ereeAtual ElUe iAeieliria sellre e meAtaAte• ~tàl ele reeeita, esse Aãe t1e8"'esse AeAt1uma reeluçã·e, 

19re'o'iSté"11e AAeJEe 1 elesta Lei GemelemeAta·r, 'relativa à COFl~lS, a19liéaele sellre a res19eetiva 19areela ele reeeita 
refeÃela Aes iAeises IV eu V ele § 4º deste arti!'je, eeAferFAe e êase; . 

'.. · .'e) aa pereeAtual E!Ue iAeieliria seere· e·FAeAtaAte letal efe reeeita, sase A'ãa liau\'esse- AeAAUFAa reelu9iio'; 
preYista AS AAelce 1 desta Lei CeFAalemeAtar, relativa à CaAtrieui9ãa para a Pl8/PA8EP, aplíeaela seere ·a 
res19eetiva 19areela ele reeeita referiela Aes iAeises IV eu V ele § 4° eleste arti[le, eeAferme e esse; 

'"" ' • ·e) ae 19ereeAtual EJUe iAeieliria seere e meAlaAte tetàl de reeeita, ease.,1ae tieu.,,esse ·AeAt1uma reeluçãe, 
·19reviste Ae AAexe 1 elesta Lei CemelemeAtar, relati"'e ae ICMS, a19lieade seere a res19eeli"'ª 19aree1a· ele reeeita 

• referieis Aes iAeises IV eu V ele § 4º deste arti!'je, eeAferme e esse; 

25 of 80 

1 - (Revogado); 
efeito) 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de 

li Ae eesa ele veAela ele mereaelerias iAeluslrieli~aelas pele eeAtrieuiAle: 
a) ae pereeAtual EJUe iAeielirie seere e meAleAte letal ele reeeita, ease Aãe tieuvesse AeAt1uma reeluçãe, 

19revista Ae AAeJEe li eleste Lei CamelemeAtar, relativa à GOFl~lS, a19lieaele seere a respeeti\•e 19areela ele reeeita 
referida Aas iAeises IV eu V ele § 4~ deste arti!'ja, eeAferme e easa; 

e) ae pereeAtual E!Ue iAeidiria sallre e FAeAtaAte letal de reeeita, easa Aãe tteuvesse AeAAUFAa reelu9ãe, 
19reviste Ae AAeJca li desta lei CeFAeleFAeAtar, relatiYe à CeAtrieuiçãe para e Pl8/PA8EP, aplieade saere a 
respeeti'o'a pareela ele reeeite referieis Aes iAeises IV eu V ele § 4° eleste arli§e, eeAferFAe e eese; 

e) ae 19ereeA!ual E!Ue iAeidiria seere e meAtaAte letal ele reeeita, esse Aãe tieuvesse AeAt1uma reeluçãe, 
previste AS P.Ael<e li elesta lei GemalemeAter, reletiva ae IGMS, e191ieaàe seere a res19eelive pareeis ele reeeita 
referiela Aes iAeises IV eu V ele § 4° eleste arti!'ja, eeAferFAe e ease; 

el) ee pereeAtual EJUe iAeieliria seere e meAtaAte letal ele reeeita, esse Aãe tie~vesse AeAt1uma reel~9ãe, 
previste Ae AAelca li elesta lei CemelemeAtar, relativa ae IPI, aplieaele seere a respeetiva pareela ele reeeita 
referiela Aes iAeises IV eu V ele § 4~ eleste arli§e, seAferFAe a ease. 

li - (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito) 

§ 15. Será disponibilizado sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal 
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ldevido referente ao Simples Nacional. 
lfOLHA.8 ____.... ~-

§ 15-A. As informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o§ 15: 

1 - têm caráter declaratório, constituindo confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a 
exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele 
prestadas; e 

li - deverão ser fornecidas á Secretaria da Receita Federal do Brasil até o vencimento do prazo para 
pagamento dos tributos devidos no Simples Nacional em cada mês, relativamente aos fatos geradores 
ocorridos no mês anterior. 

§ 16. Na 1'1ipétese ele§ 12 ele afl. 3°, a paFeela ele Feeeita l3F>1ta q>1e eirneeleF e FAeAtaAte eleteFFAiAaele Ae 
§ 1G elaq>1ele aflige estafá s>1jeita às aliq>1etas FAálEiFAas pFe'listas Aes AAelEes 1 a V elesta lei GeFRaleFAeA!aF, 
pFepeFeieAalFAeAte eeAfeFFAe e ease, aereseielas Ele 29% (viAte per eeA!a). 

§ 1ê. ~la 1'1if)ótese Ele§ 12 ele afl. ag, a f)aFeela ele Feeeita 13rnta q>1e eicseeler e FAeAlaA!e eleterFAiAaele Ae 
§ 19 eaq>1ele afli§e estmá s>1jeita às aliq>1etas máiciFAas fJFevistas Aes AAeices 1 a VI elesta lei GeFRfJleFAeA!ar, 
fJFOfJersieAalmeAte eeAlerme e easa, asreseielas ele 2Q% (•1iA!e flOF seAle). (Reaaeãe aaea 13ela 
Lei GeFR13lemeAtar Aº 147, Ele 2Q14l 

§ 16. Na hipótese do§ 12 do art. 3~. a parcela de receita bruta que exceder o montante determinado no 
§ 10 daquele artigo estará sujeita às alíquotas máximas previstas nos Anexos 1 a V desta Lei Complementar, 
proporcionalmente, conforme o caso. (Redação dada oela Lei Complementar nº 155, de 2016) 
Producão de efeito 

§ 16-A. O disposto no § 16 aplica-se, ainda, às hipóteses de que trata o § 9° do art. 3Q, a partir do mês 
em que ocorrer o excesso do limite da receita bruta anual e até o mês anterior aos efeitos da exclusão. 

§ 17. ~la flipétese ela § 13 ele afl. 3!2, a pareeis ele reeeita BF>lta q>1e eJEeeeler es FRSAtaAtes eletermiAaeles 
Ae § 11 elaqtiele aflige estaFé stijeita, em rela~ãe aes pereeR!tiais aplieáveis aa IGM8 e ae 188, às aliqtialas 
mál<iFAas earrespaReleRtes a essas faixas previstas· Res ARelEes 1 a V elesta lei GemplemeAlar, 
prepeieieAalmeR!e eeRferme e ease, aereseielas Ele 28% ('diAle per eeRle). 

§ 17 .• Na flipétese eei § 13 ela afl. 3°, a pareela ele reeeiia ertita q>1e elEeeeler es meAtá'i'lté~ aelermiRaees 
Ae ~ 11 eaq1cJele aflige estafá sloljeita, em rela\)ãe aes fJereeAt1cJais •aplieá\'.E'is àe IGM8 e ae 1,88, às alíqlcietas. 

• máJ<imas .eaFFespeAEleAles a essas failESs wevi_stas Aes AÀeJces 1 a VI elesta Lei Gemplemefl!aF, 
13re13ereieAalmeRle eeRferme e ease, aeFeiseieas e.e 29%.(yiRle f)er eeRta). (Reelaeãe eaea 
eéla lei·GemelemeRlar "º 147, ele 29141 (Prse"eãe ele efeitel 

§ 17. Na hipótese do § 13 do art. 3~, a parcela de .receita bruta q~e exceder os montantes 
életerminados no § 11 daquele artigo estará sujeita, em relação aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao 
ISS, às alíquotas máximas correspondentes a essas faixas previstas nos Anexos 1 a V desta Lei 
Complementar, proporcionalmente, conforme o caso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, 
de 2016) Producão de efeito 

§ 17-A. O disposto no§ 17 aplica-se, ainda, à hipótese de que trata o§ 1º do art. 20, a partir do mês em 
que ocorrer o excesso do limite da receita bruta anual e até o mês anterior aos efeitos do impedimento. 

§ 18. Os Eslaelas, e Distrite FeeleFBI e es MHAieipies, Ae âmbile Ele stias res13eeti•;as eempetêAeies, 
peeerãe eslaeeleeer, "ª ferma eeliAiea 13ele Gemitê Gester, iAEle13eAdeRlemeAle ela reeeita ertila reeebida Ae 
mês 13ele eeAtrie"iA!e, valeres filies meAsais f)aFB e reeelflimeAle ele IGM8 e de 168 eleviele !3BF miereem13resa 
q1cJe aHliFB reeeita er>1ta, Ae aAe ealeAelária aAlerieF, Ele até R$ 129.999,99 (eeAte e viAle FAil reais), lieaAea a 
FAÍeFeem19Fes0 sujeite e esses '/alei=es eitiFBAte tecle e eAe eeleAelárie. 

§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito das respectivas competências, poderão 
estabelecer, na forma definida pelo Comitê Gestor, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo 
contribuinte, valores fixos mensais para o recolhimento do ICMS e do ISS devido por microempresa que aufira 
receita bruta, no ano-calendário anterior, de até o limite máximo previsto na segunda faixa de receitas brutas 
anuais constantes dos Anexos 1 a VI, ficando a microempresa sujeita a esses valores durante todo o ano
calendário, ressalvado o disposto no § 18-A. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 14 7, de 
2014) (Producão de efeito) 

§ 18-A. A microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta previsto no § 18 fica 
impedida de recolher o ICMS ou o ISS pela sistemática de valor fixo, a partir do mês subsequente à ocorrência 
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do excesso, sujeitando-se à apuração desses tributos na forma das demais empresas optantes pelo Simples 
Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº 147. de 2014) (Producão de efeito) 

§ 19. Os valores estabelecidos no § 18 deste artigo não poderão exceder a 50% (cinqüenta por cento) 
do maior recolhimento possível do tributo para a faixa de enquadramento prevista na tabela do caput deste 

:~:~~: respeitados os acréscimos decorrentes do. t~po de ativi.dade da emprf;=~~iZ:i 

1 § 20. Na hipótese em que o Estado, o Munic1p10 ou o Distrito Federal ~; . 
ICMS ou do ISS devido por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda determine recolhimento de 
valor fixo para esses tributos, na forma do § 18 deste artigo, será realizada redução proporcional ou ajuste do 
valor a ser recolhido, na forma definida em resolução do Comitê Gestor. 

§ 20-A. A concessão dos beneficias de que trata o § 20 deste artigo poderà ser realizada: 

1 - mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, do Distrito Federal ou do Município concedente; 

li - de modo diferenciado para cada ramo de atividade. 

§ 20-B. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão, em lei específica destinada à ME ou EPP 
optante pelo Simples Nacional, estabelecer isenção ou redução de COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP e 
ICMS para produtos da cesta básica, discriminando a abrangência da sua concessão. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 21. O valor a ser recolhido na forma do disposto no§ 20 deste artigo, exclusivamente na hipótese de 
isenção, não integrarà o montante a ser partilhado com o respectivo Município, Estado ou Distrito Federal. 

§ 22. (REVOGADO) 

§ 22-A. A atividade constante do inciso XIV do§ 52-B deste artigo recolherá o ISS em valor fixo, na forma 
da legislação municipal. 

·§ 22-B. Os escritórios de serviços contábeis, individualmente ou por meio de suas entidades 
representativas de classe, deverão: 

1 -. promove( atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o.ar!. '18-A desta Lei 
Complementar e à primeira deélaração anual simplificada da microempresa individual, podehdo, para tanto, 
por meio· de suas entidades representativas de classe, firmar convênios e acordos com a União, os Estados, o 
Distrito F.ederal e os Municípios, por intermédio dos seus órgãos vinculados; 

li - fornecer, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor, résultados de pesquisas quantitativas e 
qualitativas relativas às microempresas e empresas de pequeno porte opt;;intes pelo Simples Nacional por eles 
atendidas; 

Ili - promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas. 

§ 22-C. Na hipótese de descumprimento das obrigações de que trata o § 22-B deste artigo, o escritório 
serà excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês subseqüente ao do descumprimento, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor. 

§ 23. Da base de cálculo do ISS serà abatido o material fornecido pelo prestador dos serviços previstos 
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de servicos anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

§ 24. PaFa eleita Ele Bfllieaçãa Ela /\Reirn V Elesla Lei GaffielemeAlaF, eaAsiEleFa se fall1a Ele saláFias, 
iAelHiElas eAeaF§es, e meAlaRle flB!JS, Aes 12 (eleze) meses aA!eFieres ae Ele períeele ele BflHFaçãe, a lí!Hle ele 
remHAeraçães a f)esseas físicas eleeerreAles ele !ral3all1e, iAelHíelas reliFaelas ele flFé la13ere, aereseieles ele 
R1BA!aAle efelivameAle reeelhiele a lí!Hle ele eeAlril3Hiçãe f)alreAal previeleAeiéria e f)ara e FGTS. 

§ 2 4. Pal'a eleita ele af)lieaçãe eles /\AeJ(es V e VI desta Lei GaFAf)leFAeAlar, eeAsiaera se íelila ae 
saláries, íAelHíeles eAear§es, e FAaAlaAle pa§e, Aes 12 (eleze) FAeses aRterieres ae ele f)eríeele ele BflHFaçãe, a 
lílHle ele FeffiHAeFaçées a f)esseas físicas eleeerreAles ele 1Fal3alhe, iAelHíelas rntiFaelas ele flFé lal3ere, aernseieles 
ele ffiSAlaAle efetivaFAeRte Feealhiele a li!Hle ele eeAtril3Hiçãe patreRal f)Fe11ieleAeiáFia e flBFa e FGTS. 

(Reelaeãe elaela eela Lei GeFAeleFAeRlar Aº 147, ele 291 4l (PreelHeãe ele efeile) 
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§ 24. Para efeito de aplicação do § 5~-K. considera-se folha de salários, incluídos encargos, o montante 
pago, nos doze meses anteriores ao período de apuração, a título de remunerações a pessoas físicas 
decorrentes do trabalho, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal 

r~~~~~:~::, ~. ~~5~~~ ~~~~~as ~~º~~~~~d~= e~:it;ró-labore. - ~=::mz:::.:100 
§ 25. Para efeito do disposto no § 24 deste artigo, deverao ser ~~sl~~d::d m ~-s~ 

remunerações informadas na forma prevista no inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212. de 24 de julho 
de 1991. 

§ 26. Não são considerados, para efeito do disposto no § 24, valores pagos a título de aluguéis e de 
distribuição de lucros, observado o disposto no§ 1º do art. 14. 

§ 27. <VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEi poderá optar pelo recolhimento dos impostos e 
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta 
por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. 

§ 1° PaFa as efeites desta Lei Gem~lemeAtar, eeAsielera se MEi e em~resárie iAeli~·ia~al a ~~e se refere e 
art 9êê ela Lei Aº 1G. 4Qê, ele 1G Ele jaAeire Ele 2QQ2 (Géeli§e Civil), ~~e teAka a~feriele reeeita llr~ta, Ae aAe 
ealeAElárie aAterier, ele até R$ GQ.QQQ,QQ (sesseAta mil reais), e~taAte ~ele Sim~les NaeieAaí e ~~e Aãe esteja 
im~eeliele Ele eptar pela sistemátiea prevista Reste arli§e. 

§ 1~ Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEi o empresário individual que se 
enquadre na definição do art. 966 da Lei nº 10.406 de 1 O de janeiro de 2002 - Código Civil, ou o 
empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no 
ãmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil 
reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista 
neste artigo. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§ 2º .Na sase de iRísie de atividades, e limite Ele qHe tFata e § ·1~ setá Ele R$ á.GGQ,QQ (siRse mil reais) 
m~ltiplisaEles pele A~meFG Ele meses sempreeREliEle eRtre e iRísie Ela atividade e e fü1al Ele respestive aRe 
saleRElárie, seRsideraElas as frn9ées de meses seme ~m mês iRteire. 

§. 2~ No caso de início de atividades, o limite dà que trata o § 1~ .será de R$ 6.'750,00 (seis mil, 
setecentos e cinquenta reais) multiplicados pelo número pe meses compreendido entre. o. inicio da atividade 
e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro. 

CRedacão dada pela Lei Complementar nº 155. de 2016) Produção de efeito 

• § 32 Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo: 
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1 - não se aplica o disposto no § 18 do art. 18 desta Lei Complementar; 

li - não se aplica a redução prevista no § 20 do art. 18 desta Lei Complementar ou qualquer dedução na 
base de cálculo; 

Ili - não se aplicam as isenções específicas para as microempresas e empresas de pequeno porte 
concedidas pelo Estado, Município ou Distrito Federal a partir de 1~ de julho de 2007 que abranjam 
integralmente a faixa de receita bruta anual até o limite previsto no§ 12; 

IV - a opção pelo enquadramento como Microempreendedor Individual importa opção pelo recolhimento 

da contribuição referida no inciso X do § 1° do art. 13 desta Lei Complementar na forma prevista no § 2º do art. 
21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

V e Miereem~reeAeleeler IAEliviel~al FeeelkeFé, Aa !arma Fe§~lameAtaela pele Gemitê GesteF, valeF fiice 
meAsal eeFrespeAEleAte à sema elas se§~iA!es paFeelas: 

V - o MEi, com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), recolherá, na 
forma regulamentada pelo Comitê Gestor, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes 
parcelas: (Redacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 
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b)- R$ 1,00 (um real), a título do imposto referido no inciso VII do caput do ar!. 13 desta Lei 
Complementar, caso seja contribuinte do ICMS; e 

c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto referido no inciso VIII do caput do ar!. 13 desta Lei 
Complementar, caso seja contribuinte do ISS; 

VI - sem prejuízo do disposto nos §§ 1° a 3º do ar!. 13, o MEi terá isenção dos tributos referidos nos 
incisos 1 a VI do caput daquele artigo, ressalvado o disposto no ar!. 18-C. 

§ 4'.'. Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo o MEi: 

e"ja ati'lielaele seja IFie"taela peles AAe>Ees IV ª" V elesta bei CeFAf)leFAeAtar, sal\•e ª"leFii!a0ãe relativa 
a eJEereieie ele ati11ielaele iselaela Aa ferFAa re§"laFAeAtaela pele CeFAilê Gester; 

1 - cuja atividade seja tributada na forma dos Anexos V ou VI desta Lei Complementar, salvo autorização 
relativa a exercício de atividade isolada na forma regulamentada pelo CGSN; (Redacão dada pela 
Lei Complementar nº 147. de 2014) (Produção de efeito) 

• li - que possua mais de um estabelecimento; 

• 
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Ili - que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; ou 

IV qya G9Rlrata ampFE>>Jaele. (Revogado pela Lei Complementar nº 155. de 2016) 
Nigêncial 

§ 4'!-A. Observadas as demais condições deste artigo, poderá optar pela sistemática de recolhimento 
prevista no caput o empresário individual que exerça atividade de comercialização e processamento de 
produtos de natureza extrativista. 

§ 4'!-B. O CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela sistemática de recolhimento de que 
trata. este artigo, de forma a evitar a fragilização das relações de trabalho, bem comô sobre' a incidência dô
ICMS e do·ISS. 

§ 52 A opção de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê 
Gestor, observando-se que: 

1 - será irretratável para todo o ano-calendário; 

li - deverá ser realizada no início do ano-calendário, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor, 
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no inciso Ili; 

Ili - produzirá efeitos a partir da data do início de atividade desde que exercida nos termos, prazo e 
condições a serem estabelecidos em ato do Comitê Gestor a que se refere o caput deste parágrafo. 

§ ~ O desenquadramento da sistemática de que trata o caput deste artigo será realizado de ofício ou 
mediante comunicação do MEi. 

§ 72 O desenquadramento mediante comunicação do MEi à Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB dar-se-á: 

1 - por opção, que deverá ser efetuada no inicio do ano-calendário, na forma disciplinada pelo Comitê 
Gestor, produzindo efeitos a partir de 12 de janeiro do ano-calendário da comunicação; 

li - obrigatoriamente, quando o MEi incorrer em alguma das situações previstas no § 4'! deste artigo, 
devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a 
situação de vedação, produzindo efeitos a partir do mês subseqüente ao da ocorrência da situação impeditiva; 

Ili - obrigatoriamente, quando o MEi exceder, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no § 12 
deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que 
ocorrido o excesso, produzindo efeitos: 
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IV - obrigatoriamente, quando o MEi exceder o limite de receita bruta previsto no § 22 deste artigo, 
devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrido o 
excesso, produzindo efeitos: 

a) a partir de 12 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de 
não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por cento); 

b) retroativamente ao início de atividade, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 
20% (vinte por cento). 

§ 82 O desenquadramento de ofício dar-se-á quando verificada a falta de comunicação de que trata o § 
72 deste artigo. 

§ 92 O Empresário Individual desenquadrado da sistemática de recolhimento prevista no caput deste 
artigo passará a recolher os tributos devidos pela regra geral do Simples Nacional a partir da data de início dos 
efeitos do desenquadramento, ressalvado o disposto no§ 1 O deste artigo . 

§ 1 O. Nas hipóteses previstas nas alineas a dos incisos Ili e IV do § 72 deste artigo, o MEi deverá 
recolher a diferença, sem acréscimos, em parcela única, juntamente com a da apuração do mês de janeiro do 
ano-calendário subseqüente ao do excesso, na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor. 

§ 11. O valor referido na alínea a do inciso V do§ 3~ deste artigo será reajustado, na forma prevista em 
lei ordinária, na mesma data de reajustamento dos benefícios de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, de forma a manter equivalência com a contribuição de que trata o§ 22 do ar!. 21 da Lei n2 8.212 de 24 
de julho de 1991 

§ 12. Aplica-se ao MEi que tenha optado pela contribuição na forma do § 1~ deste artigo o disposto no 
' :§ 4° do ar!. 55 e no•§ 2° do art. 94, ambos da L.ei·nº-8:213. de 24 de julho de 1991; exceto se optar pela 

complementação da ·contribuição previdenciária. a que se refere o § 3° do art. 21 da Lei ríº 8:212, de 24 de 
julho de 1991. 

• 
'.· 

§ 13. O MEi está dispensado, ressalvado o disposto no ar!. 18-C desta Lei Complemeniar, de: 

1- atender o disposto no inciso IV do caput do ar!. 32 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991; 

li - apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais); e 

Ili - declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para emissão da Certidão de 
Regularidade Fiscal perante o FGTS. 

§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo. 

§ 15. A inadimplência do recolhimento do valor previsto na alínea "a" do inciso V do § 3~ tem como 
consequência a não contagem da competência em atraso para fins de carência para obtenção dos benefícios 
previdenciários respectivos. 

§ 15-A. Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a promover a remissão dos 
débitos decorrentes dos valores previstos nas alíneas b e c do inciso V do § 3~, inadimplidos isolada ou 
simultaneamente. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 15-8. O MEi poderá ter sua inscrição automaticamente cancelada após período de 12 (doze) meses 
consecutivos sem recolhimento ou declarações, independentemente de qualquer notificação, devendo a 
informação ser publicada no Portal do Empreendedor, na forma regulamentada pelo CGSIM. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 20141 

§ 16. O CGSN estabelecerá, para o MEi, critérios, procedimentos, prazos e efeitos diferenciados para 
desenquadramento da sistemática de que trata este artigo, cobrança, inscrição em divida ativa e exclusão do 

.ti. 
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Simples Nacional. 

§ 16-A A baixa do MEi via portal eletrônico dispensa a comunicação aos órgãos da a 
pública. (lncluldo pela Lei Complementar nº 155 de 20161 Producão de efeito 

§ 17. A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil equivalerá à comunicação obrigatória de desenquadramento da sistemática de recolhimento de que trata 
este artigo, nas seguintes hipóteses: 

1 - alteração para natureza jurídica distinta de empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei n° 
10.406. de 1 O de janeiro de 2002 (Código Civil); 

li - inclusão de atividade econômica não autorizada pelo CGSN; 

Ili - abertura de filial. 

§ 18. Os Municípios somente poderão realizar o cancelamento da inscrição do MEi caso tenham 
regulamentação própria de classificação de risco e o respectivo processo simplificado de inscrição e 
legalização, em conformidade com esta Lei Complementar e com as resoluções do CGSIM. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 147, de 20141 

• § 19. Fica vedada aos conselhos representativos de categorias econômicas a exigência de obrigações 
diversas das estipuladas nesta Lei Complementar para inscrição do MEi em seus quadros, sob pena de 
responsabilidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 20141 

§ 19-A O MEi inscrito no conselho profissional de sua categoria na qualidade de pessoa física é 
dispensado de realizar nova inscrição no mesmo conselho na qualidade de empresário individual. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§ 19-B. São vedadas aos conselhos profissionais, sob pena de responsabilidade, a exigência de 
inscrição e a execução de qualquer tipo de ação fiscalizadora quando a ocupação do M EI não exigir 
registro profissional da pessoa física. (Incluído pela Lei Complementar nº 155. de 2016) 
Producão de .efeito , 

§ 20. Os documentos fiscais das microempresas e empresas de pequeno porte poderão ser emitidos 
::. diretamente por sistema nacional informatizado .e pela internet, sem custos para o empreendedbr, na forma 

,, regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples l\lacion;:!I.. (Incluído pela·Lei .Complementar nº 

• 
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147, de 20141 · 

§ 21. Assegurar-se-á o registro nos cadastros oficiais ao guia de turismo inscrito como MEi. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

§ 22. Fica vedado às concessionárias de serviço público o aumento das tarifas pagas pelo MEi por conta 
da modificação da sua condição de pessoa física para pessoa jurídica. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

§ 23. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

§ 24. Aplica-se ao MEi o disposto no inciso XI do § 4~ do art. 3~. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

§ 25. O MEi poderá utilizar sua residência como sede do estabelecimento, quando não for indispensável 
a existência de local próprio para o exercício da atividade. (Incluído pela Lei Complementar nº 
154, de2016l 

Art. 18-B. A empresa contratante de serviços executados por intermédio do MEi mantém, em relação a 
esta contratação, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição a que se refere o inciso Ili do caput e o 
§ 1° do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o cumprimento das obrigações acessórias relativas à 
contratação de contribuinte individual. (Vide Lei Complementar nº 147, de 2014) 
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llielráYlisa, eletrisielaele, JJiRIYra, al»eRaria, ear!JiRtaria e~~ maRYleR9ãa 9Y reJJara ele veísYlas. 

§ .1~ Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente em relação ao MEi que for contratado para prestar 
serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de 
veículos. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 22 O disposto no caput e no § 1~ não se aplica quando presentes os elementos da relação de 
emprego, ficando a contratante sujeita a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias 
e previdenciárias. 

AR. 18 G. Observaele e elispeste AS art. 18 A, e seys pará§rafes, aesla bei Gem!JlemeAlar, !Jeeerá se 
eA~uaarar eeme MEi e empresária iAelivielual ~ue JlSSsua um tlAiee empre§aae ~ue reeeba eiEelusivameAle 1 
(um) salárie miAime eu e pise salarial aa eale§eria prelissieAal. 

Ar!. 18-C. Observado o disposto no caput e nos §§ 1~ a 25 do ar!. 18-A desta Lei Complementar, 
poderá enquadrar-se como MEi o empresário individual ou o empreendedor que exerça as atividades de 
industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural que possua um único empregado 
que receba exclusivamente um salário minimo ou o piso salarial da categoria profissional. 
(Redacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

• § 12 Na hipótese referida no caput, o MEi: 

•. ~ ." 

• 
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1 - deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segurado a seu serviço na forma da lei, 
observados prazo e condições estabelecidos pelo CGSN; 

li - é obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, na forma estabelecida pelo 
CGSN; e 

Ili - está sujeito ao recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI do caput do ar!. 13, calculada à 
alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário de contribuição previsto no caput, na forma é prazos estabelecidos pelo 
CGSN. 

§ 2~ Para os casos de afastamento legal do ynico empregado do'.MEI, será permitida a contratação de' -
· outro empregado, inclusive por prazo determinado, até que cessem as condições do afastamento, na forma 
estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

§ 32 à CGSN poderá determinar, com relação ao MEi, a forma, a periodicidade e.p prai;o:. 

1 - de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil de uma única declaração com dados 
relacionados a fatos geradores, base de cálculo é valores dos tributos previstos nos arts. 18-A e 18-C, da 
contribuição· para a Seguridade Social descontada do empregado e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego, do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto no§ 7~ do ar!. 26; 

li - do recolhimento dos tributos previstos nos arts. 18-A e 18-C, bem como do FGTS e da contribuição 
para a Seguridade Social descontada do empregado. 

§ 4~ A entrega da declaração única de que trata o inciso 1 do § 3~ substituirá, na forma regulamentada 
pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que estão 
sujeitas as demais empresas ou equiparados que contratam empregados, inclusive as relativas ao recolhimento 
do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e ao Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). 

§ 5~ Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso li do § 3~, deve-se assegurar a 
transferência dos recursos e dos elementos identificadores do recolhimento ao gestor desse fundo para crédito 
na conta vinculada do trabalhador. 

§ 6~ O documento de que trata o inciso 1 do § 3~ deste artigo tem caráter declaratório, constituindo 
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e dos débitos fundiários que não tenham sido 
recolhidos resultantes das informações nele prestadas. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, 
de 2014) 
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Art. 18-0. A 

1 

t[i U'.tação municipal do imposto sobre imóvei~ ~p~~diais urbanos dev~rá ·assegurar 
tratamento mais favoreciélo ao MEi para realização de sua atividade no mesmo local em que residir, mediante 

' aplicação da menor alíquota vigente para aquela localidade, seja residencial ou comercial, nos termos da lei, 
sem prejuízo de eventual isenção ou imunidade existente. Incluí · 0 

147, de 2014\ PROC. N--;;;~~f-..LA...-

~F~O~Ll:IASm. í!lft.~~~~;;as=::!.:~ Art. 18-E. O instituto do MEi é uma política pública que tem por objetivo-a 
empreendimentos e a inclusão social e previdenciária. llncluído pela Lei Complementar nº 147, de 
2014) 

§ 1~ A formalização de MEi não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal. 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

(Incluído 

§ 2~ Todo benefício previsto nesta Lei Complementar aplicável à microempresa estende-se ao MEi 
sempre que lhe for mais favorável. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 3~ O MEi é modalidade de microempresa. 
20141 

(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 

§ 4° É veelaele im13er reslriçêes ae MEi relalivameRle ae eicereíeie ele 13relissãe eH 13artíei13açãe em 
lieílaçêes, em lirnçãe ela sHa res13eetiva Ral"reza j"rleliea. flRelHíele eela Lei GemelemeAtar Aº 147, ele 2814) 

§ 4~ É vedado impor restrições ao MEi relativamente ao exercício de profissão ou participação em 
licitações, em função da sua natureza jurídica, inclusive por ocasião da contratação dos serviços previstos no § 
1~ do art. 18-B desta Lei Complementar. IRedacão dada pela Lei Complementar nº 155 de 
2016) Producão de efeito · 

§ 5~ O empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de 
serviços no âmbito rural que efetuar seu registro como MEi não perderá a condição de segurado especial 
d53 Previdência Social. (lncluido·pela Lei Gomplementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

' . 
§ 6~ O disposto no§ 5~ e o licenciamento simplificado de atividades para ·º· empreendedo~ que exerça 

.as. atividades ,de industrialização, comercialização e- prestação de serviços np âmbito rural serão 
regul<1m9ntados pelo ÇGSIM em até cento e oitentfl dias. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, 
de 20161 Produção de efeito 

§ 7~ O empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de 
serviços no âmbito rural manterá todas ·as suas obrigações relativas à condição de produtor rural ou de 
agricultorfamiliar. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

Arl. 19. Sem 13rej"lze ela 13essieilielaele ele aeleçãe ele leelas as faiMas ele reeeita 13re.,·istas Aes AAeices 1 a V 
elesta Lei GemelemeAter, es Estaeles 13eelerãe e13tar 13ela a13lieaçile ele SHelimite 13ara eleita ele reeelhimeAte ele 
IGMS Aa ferma ele Sim13les ~laeieAal em se"s res13eetives territéries, ela se§HiAte fefffia: 

Art. 19. Sem f3Fej"ize c:la 13essieilielac:le ele ac:leçãe c:le teelas as faiims c:le reeeila 13revistas Aes AAeices 1 a 
VI c:lesta Lei Gem13lemeAtar, es Estac:les 13ec:lerãe e13tar 13ela a131ieaçãe ele sHelimite 13ara eleite c:le reeelhimeRte 
ele IGMS Aa ferma ele Sim13les NaeieAal em seHs res13eetives territéries, ela se§HiAte fefffia: 
fReelaeãe elaela eela Lei GemelemeRtar Rº 147, ele 281 4l f PreelHeãe c:le eleitel 

Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita previstas nos 
Anexos 1 a V desta Lei Complementar, os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja 
de até 1 % (um por cento) poderão optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na 
forma do Simples Nacional nos respectivos territórios, para empresas com receita bruta anual de até R$ 
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). IRedacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 
2016) Producão de efeito 

es estac:ies sYja 13artisi13a9ãe Ae Prec:iute IAteFRe Brute bra6ileire seja c:ie até 1 % (um 13er seAte) 
13ec:ierãe e13tar 13ela a131isa9ãe, em 60U6 res13estí'1es territéries, c:ia6 lai*as de reseita ernta aAual até 35% (triAta e 
siAse 13er seAte), eu até 59% (siA~ueAta 13er seAte), eu até 79% (6eteAta 13er seAte) de limite wevi6te Ae iAsi6e li 
de saput de art. J 9 ; (Revogado pela Lei Complementar nº 155, de 2016) (Vigência) 

11 es estade6 suja 13artisi13a9ãe Ae Predute IRteFRe füute brasileire seja de mais de 1 % (Ym per seRte) e 
de meRes c:ie 5% (siAse per seRte) pederãe eplar 13ela aplisa9ãe, em seus respesli><es lerritéries, c:ias faixas c:ie 
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reGeita llFuta aRual até §Q% (eiRElUeRta llªC eeRta) eu até 79% (seteR\? par eeRta) ele limite JlFeviste Re iRsise li 
ele saput ele aFI. ~º:e (Revogado pela Lei Complementar nº 155. de 2016) (Vigência) 

Ili es lõstaeles Guja J)aFliGiJ)açãe Re PFeelu!e IRterne !lFu!e erasileiFe seja igual eu supeFieF a 5% (GiRee 
Jl9F GeRte) liGam eerigaeles a aeletar teelas as faixas ele FeGei!a ernta aRual. la..L · 
Complementar nº 155. de 2016) (Vigência) PROC. N"-;~~.-'.UU---1 

FOLHAS 
§ 1'.'. A participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada levan~o5ie~m~co6inmi~ãfü~F;l!!~llãl!l>=:d:9 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que o substitua. 

§ 2º i\ ep'i'ãe pmvista Aes iAeises 1 e li ele eaput, bem eeme a ebrigaterieelaele prevista Ae iAeise Ili ele 
eaput, s11rtiFé efeites semeAte 19a.<a e aAe ealeAeléFie s11bsef'jlleAte, sal·10 eelibeFa'i'ãe Ele GGSN. 

§ 2'.'. A opção prevista no caput produzirá efeitos somente para o ano-calendário subsequente, salvo 
deliberação do CGSN. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de 
efeito 

§ 3'.'. O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal. 

§ 4'.'. Para os Estados que não tenham adotado sublimite na forma do caput e para aqueles cuja 
participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja superior a1%(um por cento), para efeito de recolhimento do 
ICMS e do ISS, observar-se-á obrigatoriamente o sublimite no valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais). (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

Art. 20. A opção feita na forma do art. 19 desta Lei Complementar pelos Estados importará adoção do 
mesmo limite de receita bruta anual para efeito de recolhimento na forma do ISS dos Municípios nele 
localizados, bem como para o do ISS devido no Distrito Federal. 

§ 1º A emJlFeSa ele JlequeAe llerte q11e ultFallassaF es limites a que se Felerem es iAeises 1 eu li ele eaput 
ele art. 19 estará autemalieameAte imlleeliela ele reeeli'ler e IGMS e e 188 Aa lerma eJe Simllles NaeieAal, a J)artir 
ele mês suesef'jueAte ae f'!Ue tiver eeerrieJe e exeesse, FelativameAle aes seus estaeeleeimeAtes leealizaeles Aa 
uRieJaeJe eJa FeeJeFa9ãe que e5 i'leuveF aeJelaele, ressalvaeJe o:i eJisllasta Aas §§ 1.1 e 13 ele art. 3°. 

§ 1'.'. A empresa de pequeno porte que ultrapassarus limites a que se referem·b caput e o § 4'.'. do art. 
19 estará· automaticamente impedida de recolher 'o··ICMS' e o ISS na forma. ao Simples Nacional, a partir do' 
mês subsequente áquele· em que tiver ocorrido o· -excesso, relativam~nte aos ·seus estabelecimentos 
localizadós na unidade pa Federação que os houver ádota'do, ressalvado o disposto nos §§ 11· e 13 do art. 
3'.'.. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 155. de 2016) Producão de·efeito 

§ 1!LA. Os efeitos do impedimento previsto no § 1º ocorrerão no .an9-caler]dário. subsequente se o 
• excesso verificado não for superior a 20% (vinte por cento) dos limites referidos. 
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§ 2'.'. O disposto no § 1'.'. deste artigo não se aplica na hipótese de o Estado ou de o Distrito Federal 
adotarem, compulsoriamente ou por opção, a aplicação de faixa de receita bruta superior à que vinha sendo 
utilizada no ano-calendário em que ocorreu o excesso da receita bruta. 

§ 3° Na Rillétese em que e reeeli'limeAte ele IGM8 eu ele ISS Aãe esteja seAele eletuase Jl9r meia ele 
Sim(lles NaeieAal Jl9F lerça eJe eJislleste Reste arti!je e Ae art. 19 sesta Lei GemJllemeAlar, as faixas ele reeeita se 
8im(lles PlaeieAal SUJlerieres àf'juela que teARa sise eBjete ele BJlÇãe 19eles EstaeJes eu 19ele Distrite Feeleral 
selFerãe, paFa eleita ele reeeli'limeAte ele Simples PlaeieAel, FeeJuçãe Ae aliqueta equi»aleAle aes pereeAtuais 
relativas a esses imllestes eeAsleAles eJes AAexes 1 a V elesta Lei GemelemeAlar, eeAlerme e ease. 

§ 3° Na Rillétese em que e Feeeli'limeAle ele IGM8 eu ela 188 Aãe esteja seAse eletuaele Jler meie eJe 
SiFAples NaeieAal per le•~a ele elispeste Aeste aFti!Je e Ae aFt. 19 sesta Lei GemplemeAtar, as laiicas Ele reeeila Ele 
SiFA(lles NaeieAal S~J>erieres à~uela que leARB siele eejele se e19~ãe J>eles Estaâes eu llele Distrite FeeJeFal 
selFeFãe, i>ara eleita se Feeeli'limeAte eJe SimJlles ~laeieAal, resu9ãe Aa aliquela e~uivaleAte aes llereeAluais 
relativas a esses impestes eeAstaAtes ses AAexes 1 a VI eJesta Lei GemlllemeAter, eaAlarme e case. 

fReâaeãe sasa eela Lei GemelemeAtar Aº 147, se 2814) fPFeelueãe âe eleilel 

§ 3~ Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do 
Simples Nacional por força do disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei Complementar, as faixas de receita 
do Simples Nacional superiores àquela que tenha sido objeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito 
Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacional, redução da alíquota efetiva desses 
impostos, apurada de acordo com os Anexos 1 a V desta Lei Complementar, conforme o caso. 
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(Redação dada pela Lei Complementar nº 155 de 2016) Producãodeefeito I;~: ff?' (;; J 
§ 4~ O Comitê Gestor regulamentará o disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei Complementar. 

Seção IV 

Do Recolhimento dos Tributos Devidos 

Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, deverão ser 
pagos: 

1 - por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor; 

li - (REVOGADO) 

Ili - enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor, até o último dia útil da primeira quinzena do mês 
subseqüente àquele a que se referir; 

IV - em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor . 

§ 1~ Na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte possuir filiais, o recolhimento dos 
tributos do Simples Nacional dar-se-á por intermédio da matriz. 

§ 2~ Poderá ser adotado sistema simplificado de arrecadação do Simples Nacional, inclusive sem 
utilização da rede bancária, mediante requerimento do Estado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor. 

§ 3~ O valor não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á à incidência de encargos legais na forma 
prevista na legislação do imposto sobre a renda. 

§ 4º A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das emprésas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no art. 3° da Lei Complementar nº 116, de 
31 de julho de 2003, e deverá observar as seguintes normas: 

·J a alí€jHeta aplieá•;el Aa reteAçãe 'Aa feAte .EleveFé· ser iAferffiaElà .. Ae EleeuA•ieilte liseal·e· eerrespeAElerá. 
ae p~reeAlual àe 188 pre•1iste Aes AAeiies Ili, IV eu V Elesta Lei GemelemeAlar para a faiiia aé reeeita ernta a 

" €jue EI miereempresa eu a empresa Ele pe€jueAe' peFte esfr;er sujeita ile mês aAterier ae Ela prestaçãe; 
.l a alí€jueta aplieá>;eJ Aa reteAçãe Aa feAte Ele·;eFé .ser iAfermaEla AO EleeumeAte liseal ·e eerrespeAElerá 

ae pereeAtual Ele 188 previste Aes AAeirns llr, IV, V eu VI Elesta Lei GemplemeAtar pare a fai><a Ele reeeita eruta a 
€jue a miereempresa eu a em13resa Ele 13e€jueAe peFte estiver sujeita Ae mês aAterier ae da 13reslaçãe; 

• IRedaeãe elada eela Lei GemelemeA!ar Aº 147, ele 2914) fPredueãe ele efeitel 
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1 - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e 
corresponderá à aliquota efetiva de JSS a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita 
no mês anterior ao da prestação; (Redacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016! 
Produção de efeito 

li Aa 11ipólese Ele e serviçe sujeite à reteAçãe ser J3FestaEle Ae mês de iAíeie ele atividades da 
miereemJ3Fesa eu em13resa de 13e€jueAe 13eFte, deverá. ser a13lieada 13ele temaeler a ali€jueta eerres13eAdeAle ae 
13ereeAIHal Ele 188 refereAte à meAer alí€jHeta 13revisla Aes AAeirns Ili IV eH V desta Lei GemelemeAtar; 

li Aa l1i13ótese ele e serviçe sujeite à reteAçãe ser 13restade Ae mês Ele iAíeie de atividaEles Ela 
miereempresa eH empresa Ele pe€jHeAe peFte, Eleverá ser aplieada pele temaEler a ali€jueta eerrespeAEleAte ae 
19eFeeAtl:Jel ele ISS FefeFeAte à meAeF alfettteta 13Fevista Aes AAeMes Ili, IV, \' ett VI efesta Lei 
GemplemeAtar; (ReElaeãe Elade sela Lei GemelemeAter Aº 147. de 2914) (PreelHeãe de eleita) 

li - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividades da 
microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a aliquota efetiva de 2% 
(dois por cento); (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

Ili - na hipótese do inciso li deste parágrafo, constatando-se que houve diferença entre a alíquota 
utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos 
serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subseqüente ao do início de atividade em guia própria 
do Municipio; 
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1V - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte esta ~t = 
Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere o caput deste parágrafo; 

V Aa tlipétese de a miereempresa eu empresa de 13equeAe 13er!e Aãe iAlermar a elíque!a de que traiam 
es iAeises 1 e li deste paré~rale Ae deeumeA!e liseal, a131iear se é a alíqueta eerres13eAdeAte ae 13ereeAtual de 
188 relereA!e à maier elíquela 13re.,,ista Aes AAel<es Ili. IV eu V desta Lei Geme leme Atar; 

V Aa tli13élese de a miereem13resa eu em13resa de 13equeAe 13er!e Aãe iAlermar a alíquela Ele que traiam 
es iAeises 1 e li E!esle paré~rale Ae E!eeumeAle liseal, a13liear se é a alíquela eerres13eAEleAle ae 13ereeA!ual Ele 
188 relereAle à maier alíque!a 13revisla Aes AAexes 111, IV, V eu VI E!es!a Lei Gem13lemeAlar; 
fReE!aeãe daea eela Lei GemelemeAtar Aº 117 de 29111 f Preeueãe Ele efeilel 

V - na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que 
tratam os incisos 1 e li deste parágrafo no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota efetiva de 5% (cinco por 
cento); IRedacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

VI - não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISS informada 
no documento fiscal for inferior á devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em 
guia própria do Municlpio; 

VII - o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo objeto de partilha com os 
municípios, e sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a 
ser recolhido no Simples Nacional. 

§ 4~-A. Na hipótese de que tratam os incisos 1 e li do § 4~. a falsidade na prestação dessas informações 
sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os administradores da microempresa e da empresa de pequeno 
porte, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação 
criminal e tributária. 

§ 5~ O CGSN regulará a compensação e a restituição dos valores do Simples Nacional recolhidos 
indevidamente ou em montante superior ao devido. 

§ 6~ O valor a ser restituido ou compensado. será acrescido de·jtiros obtidos pela aplicação da taxa 
referência! do' Sistemà Especial {je Liquidação· e ·de .C.ustódiii (Selic) para títulos federais, acumulada 
mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que ó devido até o mês 

· anterior ao {ja compensação ou restituição, e de 1 % (um por cento) relativamente ao ·mês em que estiver sendo 
efetuada. 

§.7~ Os valores compensados indevidamente.serão:exigidos com os acréscimos·rtibratôrios de que trata 
o art. 35 . 

§' 8~ Na hipótese de compensação indevida,.quandó se comprove falsidade de decÍaração apresentada 
pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso 1 do 

caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo 
o valor total do débito indevidamente compensado. 

§ 9~ É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza 
não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional. 

§ 1 O. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção de outros 
débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da compensação de oficio oriunda de deferimento 
em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional. 

§ 11. No Simples Nacional, é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos 
para com o mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo. 

§ 12. Na restituição e compensação no Simples Nacional serão observados os prazos de decadência e 
prescrição previstos na Lei nº 5. 172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). 

§ 13. É vedada a cessão de créditos para extinção de débitos no Simples Nacional. 

§ 14. Aplica-se aos processos de restituição e de compensação o rito estabelecido pelo CGSN. 
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§ 17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do 
pagamento, e de 1 % (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na 
forma regulamentada pelo CGSN. (Vide Lei Complementar nº 155, de 2016) 

§ 18. Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido 
rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma regulamentada pelo CGSN. (Vide Lei 
Complementar nº 155, de 2016) 

§ 19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do Distrito Federal ou de Município, 
em face de ausência de aplicativo para lançamento unificado, relativo a tributo de sua competência, que não 
estiverem inscritos em Divida Ativa da União, poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento 
de acordo com a respectiva legislação, na forma regulamentada pelo CGSN. (Vide Lei 
Complementar nº 155 de 2016) 

§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e configura confissão 
extrajudicial. (Vide Lei Complementar nº 155, de 2016) 

§ 21. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de oficio previstas na 
legislação federal, conforme regulamentação do CGSN. (Vide Lei Complementar nº 155 de 2016) 

§ 22. O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização dos débitos parcelados 
será efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na composição da divida consolidada. 
(Vide Lei Complementar nº 155, de 2016) " 

§ 23. No caso de parcelamento de débito inscrito em divida ativa, o devedor pagará custas, 
emolumentos e demais encargos legais. <Vide Lei Complementar nº 155, de2016l 

§ 24. Implicará imedi9ta rescisão do parcelamento e' remessa do débito para inscrição e"m dívida ativa ou 
·: ·. ··prosseguimento da execução, conforme o caso, até deliberação do CGSN, a falta.de .pagamento: 

(Vide Lei Complementar nº 155, de 2016) 

• 1 - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou 
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li - de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais. 

§ 25. O documento previsto no inciso 1 do caput deste artigo deverá conter a partilha discriminada de 
cada um dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, bem como os valores destinados a cada ente 
federado. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

Ar!. 21-A. A inscrição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Informativo dos 
créditos não quitados do setor público federal - CADIN, somente ocorrerá mediante notificação prévia com 
prazo para contestação. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Producão de efeito) 

Art. 21-8. Os Estados e o Distrito Federal deverão observar, em relação ao ICMS, o prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, contado a partir do primeiro dia do mês do fato gerador da obrigação tributária, para 
estabelecer a data de vencimento do imposto devido por substituição tributária, tributação concentrada em uma 
única etapa (monofásica) e por antecipação tributária com ou sem encerramento de tributação, nas hipóteses 
em que a responsabilidade recair sobre operações ou prestações subsequentes, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor. (Incluído pele Lei Complementar nº 147 de 2014) 

Seção V 

Do Repasse do Produto da Arrecadação 

Ar!. 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado, inclusive encargos legais, 

16/10/2018 10:41 



• 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/L 

para o: 

1 - Municipio ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS; 

li - Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS; 

Ili - Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à Contribuição para manutenção da 
Seguridade Social. 

Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para o repasse previsto no inciso 
li do caput deste artigo, esse será efetuado nos prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do 
colegiado a que se refere a alínea g do inciso XII do§ 2º do art. 155 da Constituicão Federal. 

Seção VI 

Dos Créditos 

Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão 
jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional. 

§ 1Q As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo 
Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de 
mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, desde que 
destinadas à comercialização ou industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas 
optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições. 

§ 2Q A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1Q deste artigo deverá ser informada no 
documento fiscal e corresponderá ao percentual de ICMS previsto nos Anexos 1 ou li desta Lei Complementar 
para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês 
anterior ao da operação . 

• -·· § JQ- Na hipótese de a operação ocorrer no mês de inicio de atividades da microempresa-.ou empresa de 

~. t : -. 

• 
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peque.no pórte optante pelo Simples Nacional, a alíquota· aplicável ao cálculo do. crédito ·d!l que trata o § 1Q 
·deste artigo corresponderá a0 percentual de ICMS referente.à menor alíquota pre'vista nos Anéxos 1 ou 11: desta 
Lei Complementar. · · · ' ·· - ' " 

§ 4Q Não se aplica o disposto nos§§ 1Q a 3Q deste artigo quando: 

1 - a microempresa ou empresa de pequeno'. porte .estiver sujeita à tributação do· 1CMS no Simples 
Nacional por valores fixos mensais; 

li - a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que trata o § 2Q deste 
artigo no documento fiscal; 

Ili - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa de receita bruta a 
que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês da operação. 

IV - o remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a alíquota determinada na forma 
do caput e dos§§ 1° e 2° do art. 18 desta Lei Complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês. 

§ 5Q Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedido 
às pessoas jurídicas e àquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional 
crédito correspondente ao ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indústria 
optante pelo Simples Nacional, sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão 
da procedência dessas mercadorias. 

§ 6Q O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo. 

Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não 
poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. 

PaFé!JFafe éRiee. ~lãe seFãe eeRsiEleFaElas "l"aisfl"eF alleFaçées eA'l eases Ele eéle~le, alífl~etas e 
~eFeeRt"ais ª" e"trns faleFes "l"e alteFE!A'l e valeF ele iA'l~este ª" eeR!Fie"içãe airnmele RB feFA'la ele SiA'l~les 

. ' 
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Aesla Lei Gem13lemeAlar. 

§ 1~ Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou 
outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na fomia do Simples Nacional, 
estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei 
Complementar. <Redacão dada oela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§ 2~ <VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº 155. de 2016) Producão de efeito 

Seção VII 1 PROC. N" t '%!: (j __ _] 
Das Obrigações Fiscais Acessória l'OLl-IAS fJJ 

Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional deverá apresentar 
anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração única e simplificada de informações 
socioeconómicas e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, 
observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o disposto no § 15-A do art. 18. 

§ 1~ A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de divida e instrumento hábil e 
suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das 
informações nela prestadas. 

§ 2~ A situação de inatividade deverá ser infomiada na declaração de que trata o caput deste artigo, na 
fomia regulamentada pelo Comitê Gestor. 

§ 3~ Para efeito do disposto no § 2~ deste artigo, considera-se em situação de inatividade a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação patrimonial e atividade operacional 
durante todo o ano-calendário. 

§ 4~ A declaração de que trata o ca.put deste artigo, relativa ao ME;I definido no art. 18-A desta Lei 
Complementar, conterá, para eféito do disposto no art, 3º" da Lei Complementàr nQ 63, de 11 'dé jáneito de 1990, 
tão-somente as informações r.elativas .à receita brut11: lota~ sujeita ao ICMS, sendo vedada a instituição dé 
declarações adicionais em decorrência da referida Lei Complementar. 

§ 5~ A-declaração de que trata o caput, a partir das informações relativas a_o a.~o-calendá(io de 2012, 
poderá ser prestada por meio da declaração de que trata o § 15-A dó art. 1_8 desfa Lei Complementar, na 
periodicidade e prazos definidos pelo CGSN. .. · (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam 
obrigadas a: 

1 - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo 
Comitê Gestor; 

li - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e 
contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei 
Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam 
pertinentes. 

§ 12 O MEi fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de vendas ou de 
prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal 
previsto no inciso 1 do caput, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê. 

1 - (REVOGADO) 

li - (REVOGADO) 

Ili - (REVOGADO) 

§ 2~ As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos 1 e 11 do 
caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e 
bancária. 
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1 
§ 3'.'. A exigência de declaração única a que se refere o caput do art. 25 desta Lei Complementar não 

desobriga a prestação de informações relativas a terceiros. 

§ 4~ As miereemiiresas e emiiresas ele pe~ijeAe peFte referiaas AO § 2° eleste al'ti!Je lieam slfjeitas a 
SijtFas el3Fi!Ja9êes aeesséFias a seFem estal3eleeiaas pele Comitê Gester, eem earaeteFístieas AaeieAalmeAle 
ijAifeFmes, veaaae e estal3eleeimeAIO ae Fe!JFBS ijAilaterais f)elas ijAiaaeles pelítieas fl8RÍ6ÍfleS ae sistema. 

§ 4'.'. É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma 
do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples 
Nacional, bem como, o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto 
os programas de cidadania fiscal. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 4'.'.-A. A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou 
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver: 

1 - autorização especifica do CGSN, que estabelecerá as condições pa~RJ,,lfillt§,1::; ---= (Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 20141 l PROC. N" ~ ~ 

(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

li - disponibilização por parte da administração tributária estipulante de aplicativo gratuito para uso da 
empresa optante. Clncluldo pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

§ 4'.'.-B. A ex1gencia de apresentação de 
hipótese de substituição da entrega em meio 
especificamente estabelecida pelo CGSN. 

livros fiscais em meio eletrónico aplicar-se-á somente na 
convencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia e 

Clncluldo pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

§ 4'.'.-C. Até a implantação de sistema micional uniforme estabelecido pelo CGSN com compartilhamento 
de informações com os entes federados, permanece válida norma publicada por ente federado até o primeiro 
trimestre de 2014 que tenha veiculado exigência vigente de a microempresa ou empresa de pequeno porte 
apr.esentar escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente. (Incluído pela Lei Complementar nº 
147, de 2014) · 

§ 5'.'. As microempresas e empresas de pequeno.porte ficam sujeitas á entrega de declaração eletrónica 
que deva conter os dados referentes aos serviços prestados ou tomado,s de terceiros, na conformidade do que 
dispuser o Comitê Gestor. 

§ 62 Na hipótese do§ 12 deste artigo: 

1 - deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de serviços, na forma regulamentada 
pelo Comitê Gestor, os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados 
referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou prestações realizadas 
eventualmente emitidos; 

li - será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas 
pelo MEi para destinatário cadastrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ficando dispensado 
desta emissão para o consumidor final. 

§ 7° Cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da certificação digital para o cumprimento de obrigações 
principais e acessórias por parte da microempresa, inclusive o MEi, ou empresa de pequeno porte optante pelo 
Simples Nacional, inclusive para o recolhimento do FGTS. 

§ B'.'. O CGSN poderá disciplinar sobre a disponibilização, no portal do SIMPLES Nacional, de documento 
fiscal eletrônico de venda ou de prestação de serviço para o MEi, microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº 147 de 20141 

§ 9'.'. O desenvolvimento e a manutenção das soluções de tecnologia, capacitação e orientação aos 
usuários relativas ao disposto no § B'.'.. bem como as demais relativas ao Simples Nacional, poderão ser 
apoiadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 147. de 2014) 

16/I0/2018 10:41 



Lcp 123 

• 

• 

41 of80 

j · http://ww
1 
w.planalto.gov.br/cc~1o3/Leis/LCP/Lcpl23.htnl'. 

. "I 'Uti • 
§ 1 O. O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico ~~belecido pelas 

administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de preslação, na forma 
estabelecida pelo CGSN, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação 
e a constituição do crédito tributário. (Incluído pela Lei Comõlementar nº 147 de 2014) 

§ 11. Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser compartilhados entre as 
administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, quando emitidos por meio 
eletrônico, na forma estabelecida pelo CGSN, a microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo 
Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às administrações tributárias. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 12. As informações a serem prestadas relativas ao ICMS devido na forma prevista nas alíneas a, g eh 
do inciso XI li do § 1 ". do art. 13 serão fornecidas por meio de aplicativo únic ela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito) PROC. N·.....,~~-:f.-..1.....L ___ _ 

FOLHAS 
§ 13. Fica estabelecida a obrigatoriedade de utilização de documentos 't.1~scf.aii1snmM5'!i~~~MJIJl\;lma:i::fsl 

pelo Confaz nas operações e prestações relativas ao ICMS efetuadas por microempresas e empresas de 
pequeno porte nas hipóteses previstas nas alíneas a, g e h do inciso XIII do § 1". do art. 13. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 147. de 2014) (Producão de efeito) 

§ 14. Os aplicativos necessários ao cumprimento do disposto 
disponibilizados, de forma gratuita, no portal do Simples Nacional. 

nos §§ 12 e 13 deste artigo serão 
(Incluído pela Lei Complementar 

nº 147, de 2014) (Produção de efeito) 

§ 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo. 
147. de 2014) 

(Incluído pela Lei Complementar nº 

Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, 
opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, 
conforme regulamentação do Comitê Gestor. 

Seção VIII 

Da Exclusão do Símpl11s Nacional 

Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será.feita, de .oficio ou mi;>diante·comunicação das empresas 
optantes. 

Parágrafo unico. As regras previs\as nesta seção e o modo de sua implementação serão 
regulamentados pelo Comitê Gestor. 

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: 

1 - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; 

li - for oferecido embaraço á fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros 
e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, 
movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses 
que autorizam a requisição de auxílio da força pública; 

Ili - for oferecida resistência á fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao 
domicilio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua 
propriedade; 

IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; 

V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar; 

VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, e alterações posteriores; 

VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; 
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X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para 
comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 
80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade; 

XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso 1 do caput do art. 26; 

XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações 
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou 
contribuinte individual que lhe preste serviço. 

§ 1'.'_ Nas hipóteses previstas nos incisos li a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a 
partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei 
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. 

§ 2'.'. O prazo de que trata o § 1'.'. deste artigo será elevado para 1 O (dez) anos caso seja constatada a 
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, 
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei 
Complementar. 

§ 3'.'. A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o 
lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes tributantes. 

§ 4'.'. (REVOGADO) 

§ 5'.'. A competência para exclusão de ofício do .Simples Nacional obedece ao. disposto no art. 33, e o 
julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei Complementar. 

§ 62 Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação: 

1 -.será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e 

li - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN. 

§ 72 (REVOGADO) 

§ 82 A notificação de que trata o § 62 aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional. 

§ 92 Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput: 

1 - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas 
infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, 
formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento; ou 

li - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou 
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou 
reduzir o pagamento de tributo. 

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas 
de pequeno porte, dar-se-á: 

1 - por opção; 

li - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei 
Complementar; ou 

Ili - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite proporcional 
de receita bruta de que trata o § 2º do art. 3Q; 
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:~ - obrigatoriamente, quan~o ultrapassado, no an:o
1
?a1endário, o limite de receita bruta previsto no inciso 

li do caput do art. 3~. quando ndo estiver no ano-calendá~1ô!de início de atividade. 
1 ~j 

§ 1~A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: 

1 - na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro; 

li - na hipótese do inciso li do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que 
ocorrida a situação de vedação; 

~PROC. N" ,;;,,o fÚ.. r2 1 
Ili - na hipótese do inciso Ili do caput: 4 c::;'0 j 

FOLHAS 660 .. f; 
a) até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em mais de 20% (vinte por · 

cento) o limite proporcional de que trata o§ 1 O do art. 3º; ou 

b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao de inicio de atividades, caso 
o excesso seja inferior a 20% (vinte por cento) do respectivo limite; 

IV - na hipótese do inciso IV do caput: 

a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do limite 

de receita bruta previsto no inciso li do caput do art. 32; ou 

b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter 
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no inciso li do caput do art. 32. 

§ 2~ A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida pelo Comitê 
Gestor. 

§ 32 A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de.·exclusão do Simples Nac!on!JI fia~ s~·guinies hipóteses: , 

. ., . 1 .- alteração de natureza jurídica para ·sociedade .Anônima, Sociedade Empresária em Comandita por 
Ações, Sociedade em Conta de Participação ou Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade 'Estrangeira; 

·11 - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional; 

Ili - inclusão de sócio pessoa jurídica; 

IV - inclusão de sócio domiciliado no exterior; 

V - cisão parcial; ou 

VI - extinção da empresa. 

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional 
produzirá efeitos: 

1 - na hipótese do inciso 1 do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1~ de janeiro do ano
calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4~ deste artigo; 

li - na hipótese do inciso li do caput do art 30 desta Lej Complementar, a partir do mês seguinte da 
ocorrência da situação impeditiva; 

Ili - na hipótese do inciso Ili do caput do art. 30 desta Lei Complementar: 

a) desde o inicio das atividades; 

b) a partir de 1° de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais 
de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o § 1 O do art. 32; 

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do ano-calendário 
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subseqüente ao da ciência ~a comunicação da exclusão; 

V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30: 
- ' 

a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do limite de receita 

bruta previsto no inciso li do art. 3º-; 

. b) a partir de 1~ de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais 
de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no inciso li do art. 3o. 

§ 1~ Na hipótese prevista no inciso Ili do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte não poderá optar, no ano-calendário subseqüente ao do início de atividades, pelo 
Simples Nacional. 

§ 2~ Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa 
jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do 
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. 

§ 3~ O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de recolher o ICMS e o ISS na 
forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites estabelecidos na forma dos incisos 1 ou li do 
art. 19 e do art. 20 . 

§ 4~ No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser exclulda do Simples Nacional no 
mês de janeiro, na hipótese do inciso 1 do caput do art. 30 desta Lei Complementar, os efeitos da exclusão dar
se-ão nesse mesmo ano. 

§ 5~ Na hipótese do inciso li do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão deixe de existir, 
havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso 1 do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito 
desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia 
do ano-calendário em que a referida situação deixou de existir. 

Art. 32. As microempresas ou as empresas.de pequeno porte excluídas do Simples Jllacional sujeitar-se
ão·, a partir do período em que se processareni'os· efeitos da exclusão, às norri'las de tribútação ·aplicáveis às 
demais pessoas jurídicas. · 

·§ 1~ Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso Ili do caput do art. 
·. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará .sujeita ao 
pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de coniórmidade com 

.as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuiido antes do início de 
procedimento de oficio . 

§ 2~ Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do 
imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido na forma do lucro presumido, lucro real 
trimestral ou anual. 

§ 3º Aplica-se o disposto no caput e no§ 1~ em relação ao ICMS e ao ISS à empresa impedida de recolher 
esses impostos na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos 1 e 
li do caput do art. 19, relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os houver adotado. 

Seção IX 

Da Fiscalização 

Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao 
Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da 
Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, 
segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência 
tributária municipal, a competência será também do respectivo Município. 

§ 1~ As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados poderão celebrar convênio com os Municípios 
de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a que se refere o caput deste artigo. 
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§ 1~-A. Dispensa-se o convênio de que trata o§ 1~ na hipótese de ocorrência de prestação de serviços 
sujeita ao ISS por estabelecimento localizado no Municipio. 

"" . ~· § 1 ~-B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada, poderá abranger todos os demais 
estabelecimentos da microempresa ou da empresa de pequeno porte, independentemente da atividade por eles 
exercida ou de sua localização, na forma e condições estabelecidas pelo CGSN. 

§ 1~-C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para efetuar o lançamento de todos 
os tributos previstos nos incisos 1 a VIII do art. 13, apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a 
todos os estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor. 

§ 1 ~-D. A competência para autuação por descumprimento de obrigação acessória é privativa da 
administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido cumprida. 

§ 2~ Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer alguma das atividades de 
prestação de serviços previstas no § 5°-C do art. 18 desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil a fiscalização da Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata o 
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

§ 3~ O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido em lançamento de ofício 
pela autoridade competente que realizou a fiscalização. 

§ 4~ O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo. 

Seção X 

Da Omissão de Receita 

Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
todas as presurções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições 
incluídos no Simples Nacional. 

•. 
·. § 1~ É permitida a. prestação de assistência mútua e a permuta de informações entre a Fazenda 

Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal. ·e dos Municlpios, relativas às microempresas e 
ás empresas de pequeno porte, para fins de planejamento ou de execução de procedimentos fiscais ou 

. ,. preparatórios. Clncluldo Pela Lei Complementar nº 155 de 2016\ Ptoducão de efeito 

§ 2~ CVETADOl .. (Incluído pela Lei Complementar nº 155. de 2016) Producão de efeito 

• § 3~ Sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias poderão utilizar procedimento 
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de notificação prévia visando à autorregularização, na forma e nos prazos a serem regulamentados pelo 
CGSN, que não constituirá inicio de procedimento fiscal. (lncluldo pela Lei Complementar nº 155, de 
2016) Producão de efeito 

§ 4~ (VETADO\. (Incluído pela Lei Complementar nº 155 de 2016\ Produção de efeito 

Seção XI 

Dos Acréscimos Legais 

Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno 
porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de oficio previstas para o 
imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS. 

Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurldica do Simples Nacional, 
nos prazos determinados no § 1° do art. 30 desta Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa 
correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com o 
Simples Nacional no mês que anteceder o inicio dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos 
reais), insuscetível de redução. 

Art. 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória, do desenquadramento do microempreendedor 
individual da sistemática de recolhimento prevista no art. 18-A desta Lei Complementar nos prazos 

16/I0/2018 10:41 



/}tp 123 

• 

• 

46 of 80 

http://www.planalto.gov. br/ccivi 1_03/Leis/LCP/Lcp 123 .htm 

determinados em seu § 7'!_ sujeitará o microempreendedor individual a multa n~~~'1a~~iQJ~~~~!ili!.-.--. 
reais), insusceptível de redução. 

Art. 37. A imposição das multas de que trata esta Lei Complementar não FC H Qlls 
previstas na legislação penal, inclusive em relação a declaração falsa, adulteração de documentos e emissão 
de nota fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou sócio da 
pessoa jurídica. 

Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica a que 
se refere o art. 25 desta Lei Complementar, no prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, 
será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, 
nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo Comitê Gestor, e sujeitar
se-á às seguintes multas: 

1 - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos e 
contribuições informados na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no 
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o 

disposto no § 3'!_ deste artigo; 

li -de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas . 

§ 1'!_ Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput deste artigo, será considerado como 
termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como 
termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. 

§ 2'!_ Observado o disposto no § 3'!_ deste artigo, as multas serão reduzidas: 

1 - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento 
de ofício; 

li - a 75% (setenta e cinco por cento),· se 'houver a apresentaçãa da' declaração no prazo fixado em 
intimação. 

§.32 A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200,00 (duzen.tos reais). 

§. 4'!_ Considerar-sé-à não entregue a declaração que não 'atender 
estabelecidas pelo Comitê Gestor. 

às especificações técnicas 
" 

§sr:_ 'Na hipótese do§ 4'!_ deste artigo, o sujeito passivo será intimado a apresentar novà declaração, no 
prazo de·10 (dez) dias, contados da ciência da· intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso 1 do caput 
deste artigo, observado o disposto nos§§ 1'!_ a 3'!_ deste artigo. 

§ 6'!_ A multa mínima de que trata o § 3'!_ deste artigo a ser aplicada ao Microempreendedor Individual na 
vigência da opção de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar será de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

Art. 38-A. O sujeito passivo que deixar de prestar as informações no sistema eletrônico de cálculo de 
que trata o§ 15 do art. 18, no prazo previsto no§ 15-A do mesmo artigo, ou que as prestar com incorreções ou 
omissões, será intimado a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais 
casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo CGSN, e sujeitar-se-á às seguintes 
multas, para cada mês de referência: 

1 - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, a partir do primeiro dia do quarto mês do ano 
subsequente à ocorrência dos fatos geradores, incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições 
decorrentes das informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15 do ar!. 18, ainda 
que integralmente pago, no caso de ausência de prestação de informações ou sua efetuação após o prazo, 
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no§ 2'!_ deste artigo; e 

li - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 1 O (dez) informações incorretas ou omitidas. 

§ 1'!_ Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput, será considerado como termo inicial 
o primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores e como termo final a data 
da efetiva prestação ou, no caso de não prestação, da lavratura do auto de infração. 
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§ 2~ A multa mínima a ser aplicada será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada mês de referência. 

Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de obrigações 
acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou 
mínimo, e na ausência de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEi, microempresa ou 
empresa de pequeno porte, terão redução de: (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
(Producão de efeito) 

1 - 90% (noventa por cento) para os MEi; 
(Producão de efeito) 

(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

li - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº 147. de 2014) (Producão de efeito) 

Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos 1 e li do caput não se aplicam na: 
• (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Producão de efeito) 

• 
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1 - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) (Producão de efeito) 

li - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 147. de 2014) (Produção de efeito) 

Seção XII 

Do Processo Administrativo Fiscal 

• Art. 39. O contencioso administrativo ·relçitivo. aor Simples N&cjonal será -de competência do órgão ·:. 
julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da 
· opÇãouu.a exclusão de ofício, observados os.dispositivos legais atinentes aos process.os administrativos fiscais 
desse ente. 

§ 1~ o· Município poderá, mediante c0nvênio, transferir a atribuição de julgamel)to exclusivamente ao 
respectivo Estado em que se localiza . 

§ 2~ No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de 
incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, a 
autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não 
seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito 
Federal. 

§ 3~ Na hipótese referida no§ 2~ deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao Distrito Federal. 

§ 4º A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o disposto nos §§ 1º-A a 
1º-Ddoart.16. 

§ 5• A impugnação relativa ao indeferimento da opçao ou à exclusao poderá ser decidida em órgão 
diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva administração tributária. 

§ 6º Na hipótese prevista no § 5~, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no 
processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou 
recurso. 

Art. 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela Secretaria da Receita 
Federal, salvo quando se referirem a tributos e contribuições de competência estadual ou municipal, que serão 
solucionadas conforme a respectiva competência tributária, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor. 
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[~~· :7!7 ($ 8? 1 \~ 
Do Processo Judicial 

Ar!. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão 
ajuizados em face da União, que será representada em juizo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
observado o disposto no§ 5" deste artigo. 

§ 1~ Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxilio à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, em relação aos tributos de sua competência. na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor. 

§ 2" Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar serão apurados, inscritos em 
Divida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o 
disposto no inciso V do § 5" deste artigo. 

§ 3~ Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá delegar aos Estados e 
Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e 
municipais a que se refere esta Lei Complementar. 

§ 4~ Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não tenham sido recolhidos 
resultantes das informações prestadas: 

1 - no sistema eletrônico de cálculo dos valores devidos no Simples Nacional de que trata o § 15 do ar!. 
1ª.; 

li - na declaração a que se refere o ar!. 25. 

§ 5" Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 

1 - os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade coatora pertencente a Estado, 
Distrito Federal ou Município; 

11 - as ações que tratem exclusivamente de tributos·de competência dos Estados, do Distrito Federal ou 
.... •· · -dos.Municípios; as quais serão propostas em face desses•entes'feéterativos, representados·em juízo por·suas 

respectivas procuradorias; · 

., 

• 
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111.- as ações promovidas na hipôtese de celebração do convênio de que trata o§ 3" deste artigo; 

IV - o crédito tributário· decorrente de auto de. infração .lavrado .. exclusivamente em face de 
descumprimento de obrigação acessória. observado o disposto no § 1°-D do art. 33; 

V e eréaile lriettlárie relalive ae IGMS e ae ISS ele eitte traia e§ 16 ele art. 18 A. 

V - o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as alíneas b e e do inciso V do§ 3~ do ar!. 
18-A desta Lei Complementar. IRedacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

CAPITULO V 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Se9ãe úniea 
Das l'.eit1isi9ães Públiaas 

CAPITULO V 
IRedacão dada pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção 1 

Das Aquisições Públicas 

/\ri. 42. Nas lisilaçães púelieas. a sompre•1a9ão ele re!Jttlarielaele liseal sas mieroempresas e empresas se 
peeitteno parte semente será mri!jiela para eleita se assinatttra ele eentrate. 

" 
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Art. 42. 
microempresas e 
contrato. 
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Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fisca~ 1 e trabalhista das i 
das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

/\Ft. 43. As misreempresas e empresas ele pe~~eAe peFte, per esasiãe ela paFtisipa9ãe em eeFtames 
lisi!a!éries, Ele•1erãe apreseA!ar !eEla a Eles~meA!a9ãe exi§iEla flara efei!e ele sempre•1a9ãe ele re!J~lariElaele lissal, 
mesme ~~e esta apreseA!e al!J~ma res!ri9ãe. 

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição o.dada. el -, 
Lei Complementar nº 155 de 2016) Producão de efeito PRQC. N" • 

FOLHAS 

(eleis) Elias 8!eis, e~je leFFRe iAieial eerrespeAdeFá ae memeAle em ~~e e prep~AeAle fer deelarade e veAeeder 
de eeFtame, prerre!Já'leis per i11~al períede, a eri!érie da AdmiAislra9ãe P8eliea, para a re11~lari,;a9ãe da 
elee~meA!a9ãe, pa11ameAle e~ pareelameAle de déeile, e emissãe de eveRl~ais eeFtielées Re!Jali•1as e~ pesili•1as 
eem efei!e de eeFtidãe Ae§ali•·a. 

§ 1~ HaveAde al!J~ma reslri9ãe Ra eempreva9ãe da re!J~laridade fiseal, será asse11~rade e preze ele li 
(eiAee) dias 81eis, s~je lerme iAieial eerrespeAderá ae memeA!e em ~~e e prepeAeRle fer deelarade e •1eReeder 
de seFtame, prerre11ável per i§~al períeEle, a srilérie da aElmiAislra9ãe p8elisa, para a re11~lari2a9ãe da 
des~meA!a9ãe, pa11ameAle e~ parselameRle de déeile e emissãe de eveA!~ais seFtidêes Re!Jali•1as e~ pesi!i>1as 
sem efeile de seFtiElãe Ae!Jali>1a. fReElaeãe daEla !)ela bei Cem!)lemeAtar Aº 147, Ele 2914) 

§ 1~ Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 
o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 
155, de 2016) Producão de efeito 

§ 2~ A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1 ~ deste artigo, implicará decadência 
do direito à contr~tação, sem prejuízo das sanções p~el(is\a.s no art. 81 da te( nº 8.666 de 21 ·de junho de 1993, 
serido facultado à Administração convocar ós licitantes -remanescentes, ~ª-ordem de classificação, para á 
assinatura' do contrato, ou revogar a licitação. 

Àrt. 44. Nas licitações será assegurada, como-critério de des'em'paté, preferê'ncia de có~tratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

· § 1~ Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apres'entadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

§ 2~ Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1~ deste artigo será de até 5% 
(cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 

1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 

li - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 do 
caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 
2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito: 

Ili - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

§ 1~ Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será 
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§ 2~ O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentad'à por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 3~ No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 

Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios decorrentes de 
empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e Município não pagos em até 
30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito microempresarial. 

f'ará§rafe wAise. A sédyla ele sréElite misreempresarial é tílYle de sréelite re§iele, sYbsidiariameRte, pela 
le§islaçãe prevista para as sédYlas ele sréElite semersial, teRde seme lastrn e empeARe de pesar pwblise, 
sabeRde ae f'eder ExesYtive sYa refJYlameRtaçãe A9 prazg de 1 ao (saAt9 a giteRta) dias a G9Rlar da pYblisaçãg 
desta bei CemplemeRtar. (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

/\FI. 47. Mas saAlrala0ães p~blisas da UAiãe, 'Eles Estases e Eles MYAisipies, peelerá ser saAseEliEle 
tratameAle difereAsiada e simplifisaela para as misreempresas e empresas se peEJYSAe peFle ebjeti•1aAda a 
premei;;ãe Ele EleseAvelvimeAte eseAêmise e sesial Ae ãmbita mYAisipal e re§ieAal, a amplia9ãa Ela efisiêAsia 
Elas pelltisas p~blisas e e iAseAtive à iAevaçãa tesAalé§isa, desse EJYe pre•1iste e re§YlameAtaEle Aa legislaçãe 
Ele respesti•1e eAte. 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, 
estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das politicas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, 
municipal ou regulamento específico de cada órgão·mais favorável à microempresa e empresa de pequeno 
·pqrte, aplica-se a legislação federa!. _(lncluido pela Lei Complementar nº 147"de 2014) 

• . > 

AFI. 48. Para e sYmprimeAte .Ele Elispeste Ae aFI. 47 desta bei CemplemeAtar, a admiAifitraçãe p~blisa 
peElerá realizar presessa lisitatérle: 

Art. 48. 
pública': 

. ' .. 
Para o cumprimento do disposto no ·art. 47 desta Lei Complem·entar, a administração 

(Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

• ElestiAaEle e>cslYsivameAle à paFlisipai;;ãe ele misraempresas e empresas se peEJYeAe peFle Aas 
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seA!ratai;:iies s!lje valer seja de até R$ 80.QQQ,QQ (eiteAta mil reais); 

1 - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais); (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

li em EJYB seja e>ci!liela eles lisilaAtes a sY8seAtralaçãe de misreempresa eY de empresa ele peEJY9Re 
peFle, elesse "lYe e perseRIYal máxima de abjeta a ser sY8saAlratade Rãa exseda a :JQ% (lriAla per seAle) da 
letal lisitaela; 

li - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos 
licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

Ili em EJYe se eslaeelei;;a sela ele até 26% (viAte e siAse per seAle) de abjeta para a seAlralaçãe ele 
misreem~resas e em~resas de peEJYeAe ~eFle, em seFlames para a aEJYisii;;ãe ele 9eAs e servii;;es Ele Aa!Yreza 
Eli•1isível. 

Ili - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisivel, cota de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
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eeAle) ele letal lieitaele em eaela aAe eivil. 

§ 1~ (Revogado). ela Lei Com !ementar nº 14 7 d 

§ 2~ Na hipótese do inciso li do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da 
administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas. 

§ 3~ Os beneficias referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite 
de 10% (dez por cento) do melhor preço vàlido. (Incluído pela lei Complementar nº 147, de 2014) 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 4 7 e 48 desta lei Complementar quando: 

1 es eFiléFies ele IFBlameAle elifereAeieele e sim13lifieaele 13aFB as mieFeem13resas e em13Fesas ele 13equeAe 
13erle Aêe ferem ex13ressaFAeAle 13Fe•1isles Ae iAslrumeAle eeA'1eeatéFie; 

1 - (Revogado); rRedacão dada pela Lei Complementar nº 147 de 2014) (Produção de efeito) 

li - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório; 

llf - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não 
for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado; 

IV a lieitaçêe faF elis13eAsável e~ iAel!i(llvel, Aes lefffies eles af1s. 24 e 2!i ela Lei Aº 8.666 ele 21 ele juAl1e 
ele 1993. 

IV - a licitação for dispensável ou inexigfl(el; n.os termos dos arts. 24 e 25 da lei .n? 8:666, ·de 21 de junho 
- dl:l 1993, excetuando-se as dispensas tratada$ pelos incisos 1 e li do art. 24 da mesma· ~ei, nas quais a compra 

·aeverà ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no 

• 
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incjso l·ç!o art. 48. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Seção li 
(Redacão dada pela lei Complementar nº 147, de 2014) 

Acesso ao Mercado Externo 

Art. 49-A. A microempresa e a empresa de pequeno porte beneficiárias do SIMPLES usufruirão de 
regime de exportação que contemplará procedimentos simplificados de habilitação, licenciamento, despacho 
aduaneiro e câmbio, na forma do regulamento. (Incluído pela lei Complementar nº 147, de 2014) 

Pará§Fafa 8Aiee. As 13esseas jurielieas J3FeslaeleFBs ele serviçe ele le§ísliea iAlernaeieAal quaAele 
eeAIFBtaelas 13eF eeAefieiéFies ele SIMPLES eslêe auleFi~aelas a reali~aF alivielaeles relali•1as a lieeAeiameAle 
aelmiAistFBlive, eles13ael1e aeluaAeiFe, eeAselielaçãe e eleseeAselielaçêe ele ear(la, eem eeme a eeAIFalaçãe ele 
se(luFe, eêmeie, IFBAs13erle e erma~eAa§em ele mereaelerias, eBjete ela 13reslaçãe ele serviçe, Aa !arma ele 
re§ulameAle. flAeluíele sela Lei GemelemeAtar Aº 147, ele 2914) 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas prestadoras de serviço de logística internacional, quando 
contratadas pelas empresas descritas nesta lei Complementar, estão autorizadas a realizar atividades 
relativas a licenciamento administrativo, despacho aduaneiro, consolidação e desconsolidação de carga e a 
contratar seguro, câmbio, transporte e armazenagem de mercadorias, objeto da prestação do serviço, de 
forma simplificada e por meio eletrônico, na forma de regulamento. (Redacão dada pela Lei 
Complementar nº 155 de 2016) Producão de efeito 

Art. 49-B. (VETADOl. (Incluído pela lei Complementar nº 155 de 20161 Producão de efeito 

CAPÍTULO VI 
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il~ ~ ~ http://11~.planalto.gov.br/ccivil1,eis/LCP/Lcpl23.htm 
DA SIMPLIFICAÇ! DAS RELAÇÕES DE TRABALHO ~I 

1 
Seção 1 P.ROC. N-...:::::::;;;~:.,.....a._'4-__ , 

FOLHAS 
Da Segurança e da Medicina do Trabalho 

Art. 50. As microempresas e as empresas de pequeno porte serão estimuladas pelo poder público e 
pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios para acesso a serviços especializados em segurança e 
medicina do trabalho. 

Seção li 

Das Obrigações Trabalhistas 

Art. 51. As microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas: 

1 - da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências; 

li - da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro; 

Ili - de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem; 

IV - da posse do livro intitulado "Inspeção do Trabalho"; e 

V - de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas. 

Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as microempresas e as empresas 
de pequeno porte dos seguintes procedimentos: 

1 - anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

li - arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e 
"Previdenciárias, enquanto não prescreverem essas obrigaçõi;is; 

1)1 - apresentação da Guia de Recolhimento do .F.Cmdo de Garantia do Te01po di;i Serviçp·e lnformações·á 
Previdência Social - GFIP; 

IV - apresentação· das Relações Anuais de Empregados e da Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. 

Parágrafo único. (VETADO) . 

Art. 53. (REVOGADO) 

Seção Ili 

Do Acesso à Justiça do Trabalho 

Art. 54. É facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se 
substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não 
possuam vínculo trabalhista ou societário. 

CAPITULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA 

AFt. aa. A liseali2a9ãe, AO ~He se relere aos as13eeles traeall'lista, melrelé13iee, saAilárie, ameieAlal e ele 
se13HraA9a, elas miereem13resas e em13resas ele 13e~HeAe 130Fte aeverá ter AalHre2a f)rierilariameAte erieAlaelera, 
~HaRele a alivielaele ª" silHa9ãe, f)er SHa RalHre;oa, eem13eFtar §FaH ele risse semf)atível sem esse f)reseelimeAte. 

AFt. 55. A liseali;rnçãe, AS ~He se refere aes asi:ieeles traeall'lisla, melrelé§iee, saAiléria, ameieAlal, ele 
se§HraAça e se HSe e eeH13açãe ele sela aas miereempresas e empresas ele peqHeAe 13eFte eleveré ler Aa!Hreza 
prieritariameA!e erieAlaelera, qHaAele a ali••iaaae eH si!Haçãe, per stla Aaltlreza, eempeFtar §FBH ele risee 
eempatí.,.el eem esse preeeelimeAle. (Reaaeãe assa aela Lei GemalemeAtar Aº 147, ele 29141 

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de 
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segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do soJP'das microempresas e das empresas de 
pequeno porte, deverá ser prioritariamente orientadora quando a; atividade ou situação, por sua natureza, 
comportar grau de risco compativel com esse procedimento. (Redacão dada pela Lei Complementar 
nº 155 de 2016) Producão de efeito 

§ 1~ Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for 
constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social - CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

§ 2~ (VETADO). PROC.N"...ws.~~~...A.~-:::-t 

FOLHAS 
§ 3~ Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as a 1v1 a es e s1tuaçoes cu1ó 

grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto neste artigo. 

§ 4~ O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, que se 
dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar. 

§ 5~ O disposto no § 1~ aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias 
relativas às matérias do caput, inclusive quando previsto seu cumprimento de forma unificada com matéria de 
outra natureza, exceto a trabalhista. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 6~ A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem 
cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da 
obrigação. (lncluido pela Lei Complementar nº 147. de 2014) 

§ 7~ Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal deverão 
observar o principio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido por ocasião da fixação de valores 
decorrentes de multas e demais sanções administrativas. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, 
de 2014) 

·§ 8~ A inobservância do disposto no caput deste·artigo implica atentado aos direitos e garantias legáis 
.. ,, ;; assegurados ao exercício profissional da atividacje .empr~sarial. ,. (Incluído pela-lei Complementar 

,. 

., 
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nº 147, de 2014) · 

§· 9~ O disposto no caput deste artigo nâô se aplica.a infrações. relativas à ocupação itregulat da reserva 
de faixa não edificável, de área destinada a equipamentos urbanos, de áreas de preservação'peirmanente·e na~ 
faixas de domínio ·público das rodovias, ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros públicos. 
Oncluido pela Lei Complementar nº 147 de 2014) 

CAPITULO VIII 

DO ASSOCIATIVISMO 

Seção Única 

Da Sociedade de Propósito Específico formada por Microempresas e Empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional 

AFI. ãe. /\s miereemi:iresas e~ as emi:iresas ele i:ie!l~eAe i:ieFle ei:itaAtes i:iele Simi:iles ~laeieRal i:ieelerãe 
realizar Ae§éeies ele eemwa e ·1eRela ele eeRs, 13ara es mereaeles RaeieRal e iRteFRaeieRal, i:ier meie ele 
sesieelaele ele 13re13ésíle esiieelllee Res termas e seAeli1>ães estaeelesieles ~ele Peeler E1Ees•liYe leeleFal. 

Ar!. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e 
venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito 
específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal. <Redacão dada 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 1• Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas não optantes 
pelo Simples Nacional. 

§ 2• A sociedade de propósito específico de que trata este artigo: 
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1 _terá seus atos arquivados n·o Registro Público de Empresas Mercantil PROC. N" i§I 
li - terá por finalidade realizar: FOLHAS : ~ 
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam 

suas sócias; 

b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno porte que sejam 
suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias; 

Ili - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do inciso li deste parágrafo; 

IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo manter a 
escrituração dos livros Diário e Razão; 

V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo; 

VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que dela façam parte; 

VII - será constituída como sociedade limitada; 

VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, 
observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda; e 

IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de pequeno porte que 
sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições desses bens. 

§ 3!! A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito específico não gera 
direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. 

§ 4º A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar simultaneamente de mais de 
uma sociedade de propósito específico de que trata este artigo. 

·§ s2. A sociedade de propósifo específico de que trata este ·artigo não podera:· 

1 - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

li - s.er constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo; 

Ili - participar do capital de outra pessoa jurídica; 

IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, 
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora 
de títulos, valores mobiliários e cãmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar; 

V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional. 

§ 6" A inobservância do disposto no § 4º deste artigo acarretará a responsabilidade solidária das 
microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da sociedade de propósito específico de que trata este 
artigo na hipótese em que seus titulares, sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal 
inobservância. 

§ 72 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de 2008. 

§ 8° (VETADO!. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

CAPÍTULO IX 

DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E A CAPITALIZAÇÃO 
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Seção 1 

Disposições Gerais 

Art. 57. O Poder Executivo federal proporá, sempre que necessário, medidas no sentido de melhorar o 
acesso das microempresas e empresas de pequeno porte aos mercados de crédito e de capitais, objetivando a 
redução do custo de transação, a elevação da eficiência alocativa, o incentivo ao ambiente concorrencial e a 
qualidade do conjunto infonmacional, em especial o acesso e portabilidade das informações cadastrais relativas 
ao crédito. 

AFI. i;g, Os baAsos somersiais JlÚblicos e os baAcos múltiJJlos JJúblicos com caFleira comercial e a Caixa 
ecoAômica ~eeleral maA!eFão liAhas ele sréelito esJleGificas Jlara as misreemJlresas e Jlara as emJJFesas ele 
peei110Ao 130Fle, eleveAelo o moAlaA!e elisJJOAível e s11as coAEliçães ele asasse ser ex13resses Aes res13ectives 
erçameAlos e am13lameA!e ElivYl§aElas. 

Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com carteira comercial, a 
Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES manterão 
linhas de crédito específicas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, vinculadas à 
reciprocidade social, devendo o montante disponível e suas condições de acesso ser expressos nos 
respectivos orçamentos e amplamente divulgados. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 155, de 
2016) Producão de efeito 

Pará§rafe ~Aiee. As iAs!i!11il>êes meReieRaelas Re aap11t eles!e aFli§e ae«eFãe p11eliear, j11A!ameA!e eem as 
res13ee!ives ealaAçes, rela!érie eíre11Rs!aReiaele eles ree11rses aleeaeles às líAi'las ele eréai!e referielas AS ea1311t 
Eles!e aFli§e e aEj11eles efe!i•tameR!e 11!ilii!aEles, eeASÍ§RaAele, eeri§a!eriameA!e, as j11s!ifiea!ivas Ele Elesem13eAhe 
aleaRçaEle. 

§ 1~ As instituições mencionadas no caput deste artigo deverão publicar, juntamente com os 
respectivos balanços, relatório circunstanciado dos recursos alocados às linhas de crédito referidas no caput e 
daqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho 
alcançado. !Redacão dada pela Lei Complementar nº 155 de 2016) Producão de efeito 

§. 2~ O acesso às linhas de crédito especfficas previstas ~Ó capu't deste artfg~ deverá ter tratamenio 

,• 

, "· - .simplificado.e ágil, com divulgação ampla das ~e~p\'lciivas condições e exig~ncia,s. . , .(Incluído pela 

• 
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Lei Complementar nº 147, de 2014) · 

§ 3~ (VETADO). . (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§'·4~ O Conselho Monetário Nacional-.- CMN regulamentará o percentual mínimo de direcionamento 
dos recursos de que trata o caput, inclusive.no tocante.aos recursos de que trata a·alínea b do inciso Ili do 
art. 10 da Lei nº 4.595. de 31 de dezembro de 1964. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 
2016) Producão de efeito 

Art. 58-A. Os bancos públicos e privados não poderão contabilizar, para cumprimento de metas, 
empréstimos realizados a pessoas físicas, ainda que sócios de empresas, como disponibilização de crédito para 
microempresas e empresas de pequeno porte. (Jncluldo pela Lei Complementar nº 147, de 
2014) 

Art. 59. As instituições referidas no caput do art. 58 desta Lei Complementar devem se articular com as 
respectivas entidades de apoio e representação das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido 
de proporcionar e desenvolver programas de treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitação 
tecnológica. 

Ar!. 60. (VETADO). 

Art. 60-A Poderá ser instituído Sistema Nacional de Garantias de Crédito pelo Poder Executivo, com o 
objetivo de facilitar o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte a crédito e demais serviços das 
instituições financeiras, o qual, na forma de regulamento, proporcionará a elas tratamento diferenciado, 
favorecido e simplificado, sem prejuízo de atendimento a outros públicos-alvo. 

Parágrafo único. O Sistema Nacional de Garantias de Crédito integrará o Sistema Financeiro Nacional. 

Art. 60-B. Os fundos garantidores de risco de crédito empresarial que possuam participação da União na 
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composiçao do seu capital atenderão, sempre que possível, as operações de crédito que envolvam 

microempresas e empresas de pequeno porte, definidas na forma do art. 3~ de R6t Nº 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014) · -""'"":"7'-!r"'--.C...-~-1 

FOLtiAS 
Art. 60-C. (VETADO). Incluído 

Art. 61. Para fins de apoio creditício às operações de comércio exterior das microempresas e das 
empresas de pequeno porte, serão utilizados os parâmetros de enquadramento ou outros instrumentos de alta 
significância para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo o porte de empresas, 
aprovados pelo Mercado Comum do Sul - MERCOSUL. 

Art. 61-A. Para incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos, a sociedade 
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos desta Lei Complementar, poderá 
admitir o aporte de capital, que não integrará o capital social da empresa. (lncluldo pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§ 1 ~ As finalidades de fomento a inovação e investimentos produtivos deverão constar do contrato de 
participação, com vigência não superior a sete anos. (lncluldo pela Lei Complementar nº 155, de 
2016) Producão de efeito 

§ 2~ O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física ou por pessoa jurldica, denominadas 
investidor-anjo. (lncluido pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§ 3~ A atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente por sócios regulares, em seu 
nome individual e sob sua exclusiva responsabilidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, 
de 2016) Producão de efeito 

§ 4~ O investidor-anjo: 
efeito 

(Incluído pela Lei Complementar nº 155 de 2016) Producão de 

não será considerado sócio nem térá qualquer direito a gerência ou voto na administração da 
empresa; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016l, Produção de iifeito 

,.. . 
IL- não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperaçãq judiciál, não se aplicanéfo 

a ele o.ar!. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; (Incluído pela Lei 
Compl~mentar nº 155, de 2016) Produção de efeito 

Ili - será remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de partiéipação, pelo prazo máximo de 
cinco arios. (Incluído pela Lei Complementar nº 155 de 2016) Producão de efeit~ · 

• § 5~ Para fins de enquadramento da sociedade como microempresa ou émpresa de pequeno porte, os 
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valores de capital aportado não são considerados receitas da sociedade. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§ 6~ Ao final de cada período, o investidor-anjo fará jus à remuneração correspondente aos resultados 
distribuídos, conforme contrato de participação, não superior a 50% (cinquenta por cento) dos lucros da 
sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

§ 7~ O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos, no mlnimo, 
dois anos do aporte de capital, ou prazo superior estabelecido no contrato de participação, e seus haveres 
seriio pagos na forma do art. 1.031 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, não podendo 
ultrapassar o valor investido devidamente corrigido. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 
Producão de efeito 

§ 8~ O disposto no § 7~ deste artigo não impede a transferência da titularidade do aporte para 
terceiros. Oncluldo pela Lei Complementar nº 155 de 20161 Producão de efeito 

§ 9~ A transferência da titularidade do aporte para terceiro alheio 
consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual expressa em contrário. 
Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

à sociedade dependerá do 
(Incluído pela Lei 
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§ 10. 
investido. 

O Ministério da Fazenda poderá regulamentar a tributação sobre retirada do capital 
(Incluído pela Lei Complementar nº 155. de 20161 Produção de efeito 

Art. 61-B. A emissão e a titularidade de aportes especiais não impedem a fruição do Simples 
Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº 155 de 20161 Producão de efeito 

Art. 61-C. Caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor-anjo terá direito de 
preferência na aquisição, bem como direito de venda conjunta da titularidade do aporte de capital, nos 
mesmos termos e condições que forem ofertados aos sócios regulares. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 155 de 2016) Produção de efeito 

Art. 61-D. Os fundos de investimento 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

Producão de efeito 

poderão aportar capital como investidores-anjos em 
(Incluído pela Lei Complementar nº 155 de 2016) 

Seção 11 [:o~ 1g§f ::.:iJ 
Das Responsabilidades do Banco Central do Brasil · 

AFI. ê2. O BaAss CeAtral as Brasil 13sElerá Elis13sAieilizar Elaass e iAforma9ães iiara as iAslit~i9ães 
liAaAseiras iAle§FaAles Els Sistema F'iAaAseire ~lasisAal, iAsl~si•1e iier meie as Sistema Ele IAlerma9ées se 
Créetite SCR, visaAEls a am131iar s asesse ae sréElite llª'ª misrsem13resas e em13resas se 13eE1~eAe iieFte e 
lemeAlar a sem13e!i9ãe eaAeáFia. 

Art. 62. O Banco Central do Brasil disponibilizará dados e informações das instituições financeiras 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive por meio do Sistema de Informações de Crédito - SCR, de 
modo a ampliar o acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno porte e fomentar a 
competição bancária. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 1 ~ O disposto no caput deste artigo alcança a disponibilização de dados e informações especificas 
relativas ao histórico de relacionamento bancário e creditício das microempresas e das empres?s de pequeno 
porte, apenas aos próprios titulares. 

, . 

. ,, ., § 2~ O Banco· Central do Brasil poderá garantir o. acesso simplificado, favorecido e diferenciado dos 

• 
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dados e· informações constantes nó § 1~ deste artigo aos seus respectivos inter~~sados, poélehào a instituição 
optar por realizá-lo por meio das instituições financeiras, com as quais o próprio Cliente tenha.relacionamento. 

Seção Ili 

Das Condições de Acesso aos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT 

Art. 63. O CODEFAT poderá disponibilizar recursos financeiros por meio da criação de programa 
específico para as ccoperativas de crédito de cujos quadros de cooperados participem microempreendedores, 
empreendedores de microempresa e empresa de pequeno porte bem como suas empresas. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo deverão ser destinados exclusivamente às 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

Seção IV 

(VETADO) 
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

CAPITULO X 

DO ESTIMULO A INOVAÇÃO 

Seção 1 

Disposições Gerais 

Art. 64. Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se: 
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1 - inovação: a concepção de um novo produto ou processo de fabri , , 
novas funcionalidades ou caracterlsticas ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo 
ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado; 

li - 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; 

Ili - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha por 
missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 
tecnológico; 

IV - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICT com a finalidade 
de gerir sua política de inovação; 

V - instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei n° 8.958 de 20 de dezembro de 1994, 
com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico. 

VI - instrumentos de apoio tecnológico para a inovação: qualquer serviço disponibilizado presencialmente 
ou na internet que possibilite acesso a informações, oríentações, bancos de dados de soluções de informações, 
respostas técnicas. pesquisas e atividades de apoio complementar desenvolvidas pelas instituições previstas 
nos incisos li a V deste artigo. (lncluldo pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Seção li 

Do Apoio à Inovação 

Art. 65. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as respectivas agências de fomento, 
as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as instituições de apoio manterão programas e5pecíficos para as 

.microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive quando estas revestirem a forma de 
incubadoras, observando-se o seguinte: 

1 - as condições de acesso serão difere~ciadas, favorecidas e simplificadas; 

li - ·o montante disponível e -suas• condições de .ácesso dev~rão ser expre5sos nos respectivos · 
orçamentos e amplamente divulgados. 

§ .1~ As instituições deverão publicar, juntamente ·com as respectivas prestações de contas, relatório 
circunstanciado das estratégias para maximização da participação do segmento, assim como dos recursos 
alocádos às ações referidas no caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, 
obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado no período. 

§ 2~ As pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo 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. 

§ 2º Os érgães e eAlielaEles iA!egraAtes Ela aelmiRistra9ãe plislisa feeleFal atuaAles em pesEJuisa, 
EleseAvelvimeAle eu sapasita9ãe tesAelégisa teráa per meta efetivar suas aplisa9áes, AS perseRlual míRime 
fü<aEle AS § 2° Eleste aFlige, em pregramas e prejetes Ele apeie às mísreempresas eu às empresas Ele peEJUeAe 
peFle, traAsmiliREle ae MiAistérie Ela CiêRsia e TesRele§ia, Re primeira trimestre Ele saela aAe, iRferma9ãe relativa 
aes Yaleres alesaeles e a respesti•Ja rela9ãe perseRlual em rela9ãe ae letal Eles recurses ElestiRaeles para esse 
fim. 

§ 3~ Os órgãos e entidades integrantes da administração pública federal, estadual e municipal atuantes 
em pesquisa, desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão por meta efetivar suas aplicações, no 
percentual mínimo fixado neste artigo, em programas e projetos de apoio às microempresas ou às empresas de 
pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 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. (Redacão dada pela Lei Complementar nº 147, de 20141 

§ 42 Ficam autorizados a reduzir a O (zero) as alíquotas dos impostos e contribuições a seguir indicados, 
incidentes na aquisição, ou importação, de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, 
sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, na forma definida em regulamento, quando adquiridos, ou 

···' 

16110/2018 10:41 



Lcp 123 

• 

http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/LCP/Lcpl23.htm 
1 1 í - • ,, 
1 1 

importados, diretamente por microempresas ou empresas de pequeno porte para incorporação ao seu ativo 
imobilizado: 

1 - a União, em relação ao IPI, à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins-lmportaç.ão e à 
Contribuição para o PIS/Pasep-lmportação; e 

li - os Estados e o Distrito Federal, em relação ao ICMS. 

§ 52 A microempresa ou empresa de pequeno porte, adquirente de bens com o benefício previs o no 
deste artigo, fica obrigada, nas hipóteses previstas em regulamento, a recolher os impostos e contribuições que 
deixaram de ser pagos, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, contados a partir da data da 
aquisição, no mercado interno, ou do registro da declaração de importação - DI, calculados na forma da 
legislação que rege a cobrança do tributo não pago. 

§ 6~ Para efeito da execução do orçamento previsto neste artigo, os órgãos e instituições poderão alocar 
os recursos destinados à criação e ao custeio de ambientes de inovação, incluindo incubadoras, parques e 
centros vocacionais tecnológicos, laboratórios metrológicos, de ensaio, de pesquisa ou apoio ao treinamento, 
bem como custeio de bolsas de extensão e remuneração de professores, pesquisadores e agentes envolvidos 
nas atividades de apoio tecnológico complementar. • (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 
2014) 

Art. 66. No primeiro trimestre do ano subseqüente, os órgãos e entidades a que alude o art. 67 desta Lei 
Complementar transmitirão ao Ministério da Ciência e Tecnologia relatório circunstanciado dos projetos 
realizados, compreendendo a análise do desempenho alcançado. 

Art. 67. Os órgãos congêneres ao Ministério da Ciência e Tecnologia estaduais e municipais deverão 
elaborar e divulgar relatório anual indicando o valor dos recursos recebidos, inclusive por transferência de 
terceiros, que foram aplicados diretamente ou por organizações vinculadas, por Fundos Setoriais e outros, no 
segmento das microempresas e empresas de pequeno porte, retratando e avaliando os resultados obtidos e 
indicando as previsões de ações e metas para ampliação de sua participação no exercício seguinte. 

Seção Ili 

1' ,: Do Apoio à Certificação 

• 
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(lncluido pela Lei Complementar nº 155. de 2016) ,Producão de efeito 

·Art. 67-A. O órgão competente do. P.odér Executivo disponibilizarà na internet informações sobre 
certificação· de qualidade de produtos e processos para microempresas ·e empresas. de pequeno 
porte: (lncluido pela Lei Complementar nº 155, de 2016) · Producão de efeito · 

Parágrafo único. Os órgãos da administração direta e indireta e as entidades certificadoras privadas, 
responsáveis pela criação, regulação e gestão de processos de certificação de qualidade de produtos e 
processos, deverão, sempre que solicitados, disponibilizar ao órgão competente do Poder Executivo 
informações referentes a procedimentos e normas aplicáveis aos processos de certificação em seu escopo de 
atuação. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de efeito 

CAPITULO XI 

DAS REGRAS CIVIS E EMPRESARIAIS 

Seção 1 

Das Regras Civis 

Subseção 1 

Do Pequeno Empresário 

Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da 
Lei n2 10.406, de 1 O de janeiro de 2002 (Código Civil), o empresário individual caracterizado como 
microempresa na forma desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual até o limite previsto no § 1° do 
art. 18-A. 
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Subseção li i • 

(VETADO). 

Art. 69. (VETADO). 

Seção li 

Das Deliberações Sociais e da Estrutura Organizacional 

Art. 70. As microempresas e as empresas de pequeno porte são desobrigadas da realização de reuniões 
e assembléias em qualquer das situações previstas na legislação civil, as quais serão substituldas por 
deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social. 

§ 1 ~ O disposto no caput deste artigo não se aplica caso haja disposição contratual em contrário, caso 
ocorra hipótese de justa causa que enseje a exclusão de sócio ou caso um ou mais sócios ponham em risco a 
continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade. 

§ 2~ Nos casos referidos no § 1~ deste artigo, realizar-se-á reunião ou assembléia de acordo com a 
legislação civil. 

Art. 71. Os empresários e as sociedades de que trata esta Lei Complementar, nos termos da legislação 
civil, ficam dispensados da publicação de qualquer ato societário. 

Seção Ili 

Do Nome Empresarial 

AFI. 72. As misreemwesas e as empresas ele peElYeAe peFle, Aes termas Ela le§islaçãe sivil, 
asresseAtarãe à sya firma ey EleAemiAaçãe as ei(pFessães "Misreemwesa" ey "empresa Ele PeElYeRe PeFle", ey 
syas respestivas aereviaçães, "Me" ey "ePP", seRlerme e sase, seREle fasyltativa a iRslYsãe Ele elajele aa 
sesieetaete.. (Revogado pela Lei Complementar nº 155, de 2016) (Vigência) 

Seção IV 

Do Protesto de Títulos 

Art• 73. O protesto de título, quando o devedor .for microempresário ou empresa de pequeno porte, é 
sujeito às seguintes condições: · 

1 - sobre os ·emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos a título de taxas, custas e 
contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, 
fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de associação de classe, criados ou que venham a ser 
criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada a cobrança do devedor das despesas de correio, 
condução e publicação de edital para realização da intimação; 

li - para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de emissão de 
estabelecimento bancário, mas, feito o pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento 
bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto será condicionada à efetiva liquidação do 
cheque; 

Ili - o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será feito 
independentemente de declaração de anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do 
original protestado; 

IV - para os fins do disposto no caput e nos incisos 1, li e Ili do caput deste artigo, o devedor deverá 
provar sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de 
títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso; 

V - quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida prov1sao de fundos, serão 
automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto, pelo prazo de 1 (um) ano, todos os benefícios 
previstos para o devedor neste artigo, independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto. 
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Art. 73-A. São vedadas cláusulas contratuais relativa ~mitação da emissão ou circulação de títulos de 

crédito ou direitos creditórios originados de operações , e compra e venda de produtos e serviços por 
microempresas e empresas de pequeno porte. Incluído la Lei Com !ementar nº 147 de 2014 

CAP(TUC.O XII 

DO ACESSO-À JUSTIÇA r:~C. Nº @ ft1 '] 
Seçao 1 i'Ol..ttA8 Â 

Do Acesso aos Juizados Especiais 

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei 
Complementar o disposto no§ 12 do art. 82 da Lei nº 9.099. de 26 de setembro de 1995, e no inciso 1 do caput 
do art. 52 da Lei n2 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a 
ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de 
pessoas jurídicas. 

Art. 74-A. O Poder Judiciário, especialmente- por meio do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e o 
Ministério da Justiça implementarão medidas para disseminar o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte em suas respectivas áreas de competência. (Incluído 

• pela Lei Complementar nº 147 de 20141 

• 

61 of 80 

Seção li 

Da Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem 

Art. 75. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser estimuladas a utilizar os institutos 
de conciliação prévia, mediação e arbitragem para solução dos seus conflitos. 

§ 1 ~ Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito das comissões de 
conciliação prévia. 

· § 2~ .O estimulo a que se refere o caput deste artigo.compreenderá campanhas de divulgação, servíçqs 
de esclarecimento e tratamento diferenciado,·simplificado.-e.favorecido no tocante aos custos administrat)vos e 
honorários cobrados. 

Seção Ili .. ' 

Das Parcerias 

Art. 75-A. Para fazer face às demandas originárias do estímulo previsto nos arts. 74 e- 75 desta Lei 
Complementar, entidades privadas, públicas, inclusive o Poder Judiciário, poderão firmar parcerias entre si, 
objetivando a instalação ou utilização de ambientes propícios para a realização dos procedimentos inerentes a 
busca da solução de conflitos. 

Art. 75-B. (VETADO). (lncluldo pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Producão de 

CAPÍTULO Xlll 

DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO 

AF't. 78. PaFa e etiFAprimeRte ele Bis13este Resta bei CemplemeRtaF, Sem eeme para eleseRvelver e 
aeemJ3aARar J3Slítieas J3HBlieas veltaelas às misreemJ3resas e emJ3resas de J3eei~eAe J3erte, o J3Sder J3HBliee, em 
eeAseAãAeia eem e FérYm PermaAeAte das MíereemJ3resas e EmJ3resas de PeeiYeAe Parte, see a seerdeAa9ãe 
ele MiAistérie ele DeseAvolvimeAle, 1Ael8stria e Ceméreie l'õ•Elerier, eleverá iAseAtivar e aJ3eiar a eria9ão ele féFHAs 
sem J3artieiJ3a9ãe elos érgães flHlllises eemJ3eleAtes e elas eAtielaeles viAeYlaelas ae selar. 

Parágrafe HAiee. O MiAistério ele DeseA·1ol'limeAto, 1Ael8stria e Cemérsie E•derier eooreleAará sem as 
eAlielaeles ref)reseA!ativas elas mieroemJ3resas e emJ3resas ele J3eeiYeAe f)erte a imJ3lemeAta9ãe elos férYAs 
regieAaís Aas YAielaeles ela federa9ão. 

Art. 76. Para o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, bem como para desenvolver e 
acompanhar políticas públicas voltadas às microempresas e empresas de pequeno porte, o poder público, em 
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' 
consonância com o Fórum P rranente das Microempr~sa_s e Empre~as de Pequeno Porte, sob a coordenaç~o 
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Pres1denc1a da Republica, deverá incentivar e apoiar a cnaçao 
de fóruns com participação dos órgãos públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor. 

CRedacão dada pela Lei nº 12.792 de 2013) 

Parágrafo único. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República coordenará 
com as entidades representativas das microempresas e empresas de pequeno porte a implementação dos 
fóruns regionais nas unidades da federação. IRedacão dada pela Lei nº 12.792 de 2013) 

Art. 76-A. As instituições de representação e apoio empresarial deverão promover programas de 
sensibilização, de informação, de orientação e apoio, de educação fiscal, de regularidade dos contratos de 
trabalho e de adoção de sistemas informatizados e eletrónicos, como forma de estímulo á formalização de 
empreendimentos, de negócios e empregos, à ampliação da competitividade e à disseminação do 
associativismo entre as microempresas, os microempreendedores individuais, as empresas de pequeno porte e 
equiparados. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

DISPOSIÇÔE:A;:~~OE ~:NSITÓRIJ;~-1ª2-~iJ 
Art. 77. Promulgada esta Lei Complementar, o Comitê Gestor expedirá, em 30 (trinta) meses, as 

instruções que se fizerem necessárias à sua execução. 

§ 1~ O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita 
Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e demais 
atos necessários para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido 
às microempresas e às empresas de pequeno porte. 

§ 22 A administração direta e indireta federar, estadual e municipal e as entidades paraestatais 
acordarão, no prazo previsto no § 12 deste artigo, as providências necessárias à adaptação dos respectivos 
atos normativos ao disposto nesta Lei Complementar. 

§ 3~ (VETADO). ·; 

•, §A~ O Comitê Gestor regulamentará o dispos\o no inciso 1 do § 6º do· art. 1 :Í desta Lei Complementar 
até 31 de dezembro de 2008. 

§ 5~ A partir de 1~ de janeiro de 2009, perderão. eficácia as substituições tributárias que não atenderem à 
disciplina estabelecida na forma do § 4~ deste artigo. 

§ 6~ O Comitê de que trata o inciso Ili do caput do art. 2º desta Lei Complementar expedirá, até 31 de 
dezembro de 2009, as instruções que se fizerem necessárias relativas a sua competência. 

Art. 78. (REVOGADO) 

Art. 79. Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, em até 100 (cem) parcelas 
mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas 
Públicas federal, estadual ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e 
de seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008. 

§ 1~ O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 100,00 (cem reais), considerados isoladamente os 
débitos para com a Fazenda Nacional, para com a Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, dos 
Municípios ou do Distrito Federal. 

§ 2~ Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa. 

§ 3~ O parcelamento será requerido à respectiva Fazenda para com a qual o sujeito passivo esteja em 
débito. 

§ 3~A O parcelamento deverá ser requerido no prazo estabelecido em regulamentação do Comitê 
Gestor. 
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il § 4~ Aplicam-se ao disposto neste artigo as de~ais regras vigentes para parcelamento de tributos e 
contribuições federais, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. 

§ S~ (VETADO) 

§ 6~ (VETADO) 

§ 7~ (VETADO) 

§ 8~ (VETADO) 

§ 92 O parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplica na hipótese de reingresso de 
microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples Nacional. 

Art. 79-A. (VETADO) 

Art. 79-B. Excepcionalmente para os fatos geradores ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados na 
forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar devefão ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007. 

Art. 79-C. A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de junho de 2007, se 
enquadravam no regime previsto na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e que não ingressaram no regime 
previsto no art. 12 desta Lei Complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1~ de julho de 2007, às normas de 
tributação aplicàveis às demais pessoas jurídicas. 

§ 1~ Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na 
forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido. 

§..2~ A opção pela tributação com base no lucro presumido dar-se-á pelo p~gamento, no vencimento, do 
IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao 3~ (terceiro) trimestre de 2007 e, no caso do·lucro real anual, com 
o pagamento do IRPJ e da eSLL ·relativos ao mês de.julho de 2007 com base na estimativa mensal. 

Art. 79-D Excepcionalmente, para os fatos geradores ocorridos entre 1~ de julho de 2007 e 31 de 
dezembro dé 2008, as pessoas jurldicas que. exerçam atividade sujeita simultan,eamente. à incidência do IPI e 
do·ISS deverão recolher o JSS diretamente ao Município em que este imposto é devido até o último dia útil de 

·fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data, o dispQsto no parágrafo único do ait. 100 da Lei n2 5.172, de 25 
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN. 

AFI. 79 E. A empFesa ele peE\l:leAe peFte ep!ailte pele Simples NaeieAal em 31 ée ée;cémere ée 2911 E\l:le 
él:lraAte e aAe ealeAelárie ele 2911 al:lferir reeeita erl:lta. letal aAl:lal eAtre R$ 2.499.999,91 (éeis miltiées, 
E\l:latreeeRtes mil reais e l:lfl 1 eeAta•1e) e R$ 3.699.999,ll9 (três mi!tiées e seiseeRtes mil reais) eeRtiRllará 
al:ltematieameAte iAell:liéa Ae Simples NaeieAal eem efeites a partir ée 1° ée jaAeire Ele 2912, ressal•1aae e 
Elireite ele eirnll:lsãe per eeml:lAieaçãe éa eptaAte. 

Art. 79-E. A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional em 31 de dezembro de 2017 
que durante o ano-calendário de 2017 auferir receita bruta total anual entre R$ 3.600.000,01 (três milhões, 
seiscentos mil reais e um centavo) e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) continuará 
automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de 1~ de janeiro de 2018, ressalvado o 
direito de exclusão por comunicação da optante. IRedacão dada pela Lei Complementar nº 155. 
de 2016) Producão de efeito 

Art. 80. O art. 21 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991, fica acrescido dos seguintes§§ 2~ e 3~. 
passando o parágrafo único a vigorar como§ 1~: 

"Art. 21 ......................................................................... . 

§ 22 É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo 
mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado 
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com 
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empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do 
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 

§ 3~ O segurado que tenha contribuído na forma do § 2~ deste artigo e pretenda 
contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da 
aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem reciproca do tempo de 
contribuição a que se refere o art. 94 da Lei n~ 8.213, de 24 de julho de 1991, 
deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9% 
(nove por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o disposto no art. 34 
desta Lei." (NR) 

Art. 81. O art. 45 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 45 ......................................................................... . 

§ 22 Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o§ 1~ deste artigo, a 
Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética 
simples dos maiores salários-de-contribuição, reajustados, correspondentes a 80% 
(oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido desde a competência 
julho de 1994. 

§ 4• Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2~ e 3~ deste artigo incidirão juros 
moratórios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mês, capitalizados anualmente, 
limitados ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por cento), e multa de 10% (dez 
por cento) . 

................................................. : .................................... : .... . 

§ 72 A contribuição complementar a que se refere o § 3~ do art. 21 desta Lei será 
exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do·benefício:?\NRr 

Art. 82. A Lei n~ 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com âs seguintes ·alterações: 

"Art. 9~ ......................................................................... . 

§.1!'_ O Regime Geral de Previdência Social - RGPS garante a cobertura de todas as 
situações expressas no art. 1 ~ desta Lei, exceto as de desemprego involuntário, 
objeto de lei especifica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o 
trabalhador de que trata o§ 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

............................................................................... " (NR) 

"Art ............................................................................... . 

1 - ••••...•....••....•....•.....•....••...••....•.... ' .. ' .....•.•...................• 

fl aposentadoria por tempo de contribuição; 

~O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação 
de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam 
na forma do§ 2° do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus á 
aposentadoria por tempo de contribuição." (NR) 

"Art. 55 ....................................................................... . 
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§A". Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do 
benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte 
individual ou facultativo tiver contribuído na forma do§ 2° do art. 21 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do 

§ 3~ do mesmo artigo." (NR) 

Art. 83. O art. 94 da Lei n~ 8.213, de 24 de julho de 1991, fica acrescido do seguinte § 2~. passando o 

parágrafo único a vigorar como § 1~: 

"Art. 94 ........................................................................ . 

§Z Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios 
previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado 
contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2° do art. 21 da 
Lei nº 8 212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na 
forma do§ 3~ do mesmo artigo." (NR) 

Art. 84. O art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1~ 
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte§ 3~: 

"Art. 58 ....................................................................... . 

§...;2". Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por 
meio. de acordo ou convenção coletiva, em caso _de transporte fornecido pelo 
empregador, em local de difícil acesso ou não servido por ·transporte· público, o 
tempo médio despendido. pelo empregado, bem como a forma e a natureza: da 
remuneração." (NR) 

Art. 85. (VETADO). 

Art: 85-A. Caberá ao Poder Público· Municipal d_esignar Agente de Deseovólvimento para a efetivação do 
·disposto nesta Lei Complementar, observadas as especificidades locais. 

§ 12 A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exerefció de articulação das ações 
púbÍicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante !'!Ções locais ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei 
Complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. 

§ 22 O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

1 - residir na área da comunidade em que atuar; 

li - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente de 
Desenvolvimento; e 

Ili - possuir formação ou experiência compatível com a função a ser exercida; 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 20141 

(Redacão 

IV - ser preferencialmente servidor efetivo do Município. 
147. de 2014) 

(Incluído pela Lei Complementar nº 

§ 3º O MiAislérie Ele DeseAvelvimeA!e, IAElllstria e Geméreie EiE!erier, j~AtameA!e eem as eAtielaeles 
A'IHAieipalistas e ele apeie e repFeseA!a9ãe empresarial, prestaFãe SHpefte aes referieles a!JeAles Aa ferma Ele 
eapaeita9ãe, est~eles e pesqHisas, pHeliea9ées, pmme9ãe ele iA!ereâmeie ele iAfermaçées e ei<periêAeias. 
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§ 3~ A Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República juntamente com as 
entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial prestarão suporte aos referidos agentes na 
forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e 
experiências. (Redacão dada pela Lei nº 12.792, de 2013) 

Art. 86. As matérias tratadas nesta Lei Complementar que não sejam reservadas constitucionalmente a 
lei complementar poderão ser objeto de alteração por lei ordinária. 

Art. 87. O § 1• do art. 3• da Lei Complementar n• 63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 3~ ...................................................................... . 

§...1.'.'. O valor adicionado corresponderá, para cada Município: 

1 - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, 
deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil; 

li - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da 
Constituicão Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á 
como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta . 

. .................................................................................. "(N~ 

Art. 87-A. Os Poderes Executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios expedirão, 
anualmente, até o dia 30 de novembro, cada um, em seus respectivos âmbitos de competência, decretos de 
consolidação da regulamentação aplicável relativamente às microempresas e empresas de pequeno porte. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o regime de 
tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em vigor em 1~ de julho de 2007. 

Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1~ de julho de 2007, a Lei nº 9.317 de 5 de dezembro de 1996, e 
a Lei nº 9.841. de 5 de outubro de 1999. .. 

Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185• da Independência e 11 SQ da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Luiz Marinho 
Luiz Fernando Furlan 
Oi/ma Rousseff 

' . 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2006, republicado em 31.1.2009, republicado em 
31.1.2012 e republicado em 6.3.2012. 

ANEXO 1 DA LEI COMPLEMENTAR Ng 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2996 

(\'i§êAsia: Q1JQ1/2Q12) 

Alí~Ystas e Partill:ia gg Simples Masi<JRal Cemér-sie 

Reseila Bruta em 12 meses (em R$) AblQUOTA IRPJ GSbb ---H - ··- . GPP lGMS 
,. .............................. 4.-00% ~ MG% ~ ~ ~ ~ . 

' ' ' ' . - - - - - . --- --- é;4+% ~ ~ G;8ê% ~ 2.,7é% -1..,Sê-% ' ' 
--- --- -· - -·- --- -- ~ G;2+% ~ G,.9é.% ~ 2.,7é% ~ , ......... 

' - r:: .... --- ..... - --- --- -- ~ ~ ~ -1,Q4% G;-2&% ~ 2;áê-% , ..... ~. 

- _ ........................ - ................ ,.. .... -- 7;êG% ~ ~ -1,()á% G;-2&% ~ 2;áê-% ' - ·-- ' ·- ,.. ... ,... - - - . . . . --- -- ~ ~ ~ ~ G,2.7.% ~ 2;-82-% 
' ' ' 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
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~tÍHlO/akio~ tk 
Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

OSE 

Sala das Reuniões, em 

30 de outubro de 2018. 



• ~tUnam~Ytd~ ~= 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃODE 

SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutinio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

NATA 1 O AVI DA SILVA 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

30 de outubro de 2018 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomei !ator do pres7 processo o Vereador: 
1 

I 

Presidente 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relatora do presente projeto, entendemos não 

haver nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada 

impedindo, portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
31 de outubro de 2018 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

().J){}. Q YV .l!v' 

q IARA RANIER BASSETO 
Relatora 

MARCOS ANTONIO D 
Membro 

Sala de Reuniões, em 
31 de outubro de 2018. 

SRO~SA 
, 

Presidente 

' 

BERTO MEIRA 

Membro 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

T,Í:::r 
Em de 2018. 

vv·~Q~ 
CHIARA RAN RI BASSETTO 

Presid nte 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PARECER DA RELATORA 

Analisando o presente Projeto de Lei, na esfera desta 

Comissão, nada encontramos que impeça sua normal tramitação por esta Casa de 

• Leis. 

• 

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio 

Plenário a soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
06 de novembro de 2018. 

/ 
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A Comissão de Ciência e Tecnologia, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pela nobre Relatora da matéria, tendo em vista a inexistência de 

• qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 

final. 

t: o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
06 de novembro 2018 . 

• 

--FÁBIO SARTORI MAN ,RI 
Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 12 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão . 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presidente 

Publlca~ da Paula m 
0000 Oüll de l!aurn. 
Dia lli.1!..lffi;-à&ls. :Z2 _ 

DIRE'l'ORJA °"'° l.EGISlA'l1VO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 20 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDRO USSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

~~)xÀ:~ 
RONALDO :JOSE SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

• CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7255 
De 21 de novembro de 2018 

Dispõe sobre a organização do Sistema de Inovação do Municfpio 

de Bauru e sobre medidas de incentivo â inovação tecnológica, à 
pesquisa cientifica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, 

à engenharia não.rotineira e à extensão tecnológica em ambiente 

produtivo TIO munlcipio de Bauru, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de sao Paulo, usando de suas atribuições 
legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

CAPITULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação tecnológica e à pesquisa científica 
e tecnológica, proporcionando o desenvolvimento social, econômico e sustentável, e ao 
desenvolvimento tecnológico, à engenharia nao-rotineira, à informaçao tecnológica e à 
extensao tecnológica em ambiente produtivo ou social, visando alcançar a capacitação e 
o desenvolvimento tecnológico da indústria e do comércio instalados no municlpio de 
Bauru, tornando-os cada vez mais competitivos, inclusive em nlvel internacional. 

Para os efeitos desta Lei considera-se: 
1 - Agência de Fomento, Inovação e Competitividade: órgão ou entidade de 

natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o fomento à 
inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à engenharia nao-rotineira, à informação tecnológica e à extensao 
tecnológica em ambiente produtivo; 

11 - Arranjos Produtivos Locais (APL): aglomeraçao de empresas, localizadas em 
um mesmo território, que apresentam especializaçao produtiva e mantêm vlnculos 
de articulaçao, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 
atores locais, tais como governo, associações empresariais, instituições de 
crédito, ensino e pesquisa; 

Ili - Parques Tecnológicos: empreendimentos criados e geridos com o objetivo 
permanente de promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovaçao 
tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades 
e empresas, e 'dar suporte ao desenvolvimento de atividades intensivas em 
conhecimento, nos termos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, 
que cria o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto 
Estadual nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que institui e regulamenta o 
Sistema Paulista de Inovação - SPAI; 

IV - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica: empreendimento que, por 
tempo limitado, oferece espaço físico para instalação de empresas e 
empreendimentos nascentes voltados ao desenvolvimento de produtos e 
processos intensivos em conhecimento, disponibiliza suporte gerencial e 
tecnológico, assim como outros serviços correlatos de valor agregado, com vista 
ao seu crescimento e consolidação, nos termos do Decreto Estadual nº 54. 196, de 
02 de abril de 2.009, que cria o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos -
SPTEC - e do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que institui e 
regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPAI; 

V - Centro de Inovação Tecnológlca: empreendimento que concentra, integra e 
oferece um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de 
inovação tecnológica das empresas, constituindo-se, também, em espaço de 
interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento de setores econômicos, 
nos termos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que cria o 
Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto Estadual nº 
60.286, de 25 de março de 2.014, que institui e regulamenta o Sistema Paulista de 
Inovação - SPAI; · 

VI - Núcleo de Inovação Tecnológica: órgão técnico integrante de instituições 
cientificas e tecnológicas com a finalidade de gerir sua polltica de inovação, nos 
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termos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que cria o Sistema 
Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto Estadual nº 60.286, de · 
25 de março de 2.014, que institui e regulamenta o Sistema Paulista de Inovação -
SPAI; 

VII - Empresas de Base Tecnológica (EBT): pessoa jurldica de qualquer porte ou 
setor que tenha na inovaçao tecnológica os fundamentos de sua estratégia 
competitiva, por meio da aplicação sistemática e intensiva de conhecimentos 
cientlficos e tecnológicos; · 

VIII - Empresa de Pequeno Porte (EPPJ:.empreendimento societário ou individual, em 
conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006 e Lei Municipal 5. 775, de 21 de setembro de 2.009; 

IX - Microempreendedor Individua/ (MEi): pessoa natural caracterizada como 
Microempresa, desde que nao possua outra atividade econômica e que não 
exerça atividades de natureza intelectual, cientifica, literária ou artlstica, nos 
termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e Lei 
Municipal nº 5. 775, de 21 de setembro de 2.009; 

X - Microempresa (ME): empreendimento societário ou individual, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e Lei Municipal nº 
5. 775, de 21 de setembro de 2.009; 

XI- Instituição Cientifica e 'Tecnológica (ICT): órgao ou entidade pública ou priva9a, 
sediada no municlpio de Bauru, que tenha por missão institucional executar 
atividades ligadas á inovação tecnológica, à pesquisa cientifica e tecnológica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica 
em ambiente produtivo, atuando ou nao na formação de recursos humanos; 

XII - Instituição de Ensino Superior (IES): universidades, faculdades e centros 
universitários; 

XIII - Instituição Municipal de Apolo ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
e ~ Inovação: instituição que tem por finalidade apoiar projetos de pesquisa, 
ensino e extensao e de desenvolvimento institucional, cientifico e tecnológico; 

XIV -Escola de Ensino Técnico (EETec): instituição pública de ensino 
profissionalizante vinculado ao ensino médio ou não, instalada no municlpio de 
Bauru, que ministre cursos técnico-profissionalizantes voltados ao acesso do 
mercado de trabalho, tanto para estudantes quanto para profissionais que buscam 
ampliar suas qualificações; 

XV - Inovação Tecnológica: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e/ou social que resulte em novos processos, produtos ou serviços, bem 
como em ganho de qualidade ou produtividade em processos, produtos ou 
serviços já existentes, visando ampliar a competitividade no mercado, bem como 
a melhoria das condições de vida da maioria da população e a sustentabilidade 
socioambiental; 

XVI - Engenharia não-rotineira: atividade de engenharia diretamente relacionada a 
processos de inovação tecnológica; 

XVII - Propriedade Intelectual: conjunto de direitos que incidem sobre as criações 
humanas, relativas às obras literárias, artísticas e cientificas; às interpretações 
dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes; aos fonogramas 
e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade 
humana; às descobertas cientificas; aos desenhos e modelos industriais; às 
marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 
denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal e todos os 
outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, cientifico, 
literário e artístico; · 

XVIII - Serviços Técnicos Especializados: serviços laboratoriais de aferição e 
calibração, dosagens, determinações e testes de desempenho para qualificação 
de produtos e processos industriais, padronizados e fundamentados em normas 
técnicas ou procedimentos sistematizados; 

XIX - Sistema de Inovação: conjunto de organizações institucionais e empresariais 
que, em dado território, interagem entre si e despendem recursos para a 
realização de atividades orientadas à geração, difusão e aplicaçao de 
conhecimentos cientllicos e tecnológicos que proporcionem processos, bens e 
serviços inovadores; 

CWJ 
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Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

XX - Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de 
computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar 
essencialmente derivada ou qualquer outro desenvolvimento tecnológico obtido 
por um ou mais criadores, que gere ou possa gerar novo processo, produto, 
serviço ou aperfeiçoamento incremental; 

XXI - Criação protegida: toda criação humana protegida por direitos estabelecidos na 
Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1.996; 

XXII - Criador. pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação; 
XXlll - Inventor independente: pessoa tisica, nao ocupante de cargo ou emprego 

público, que seja inventor, obtentor ou autor de criaçao; 
XXIV - Fundação de apolo: fundaçao de direito privado institulda nos termos do art. 

44, inciso Ili, do Código Civil, com a finalidade de dar apoio a projetos de 
pesquisa, ensino e extensao, projetos de desenvolvimento institucional, cientifico, 
tecnológico e projetos de estimulo à inovação de interesse das ICTs, cadastrada 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda de 
Bauru. 

CAPITULO li 
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE Cl~NCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

O Executivo Municipal promovera o desenvolvimento cientifico, tecnológico e de 
inovação no município de Bauru, com vistas: 
1 - à melhoria das condições de vida de sua população, notadamente no que se 

refere aos padrões de saúde, educação, habitação, transporte e ambiente; 
li - ao fortalecimento e à ampliação da base técnico-cientifica do Municlpio, 

constitulda por entidades de ensino, pesquisa e prestação de serviços técnicos 
especializados e por unidades de produção de bens e serviços de elevado 
conteúdo tecnológico; 

Ili - ao incentivo a inclusao social através da criaçao de empregos e renda no âmbito 
do Municlpio, mediante o aumento e a diversificaçao das atividades econômicas 
que tenham por base a geração e a aplicaçao de conhecimento técnico e 
cientifico; 

IV - ao aprimoramento das condições de atuação do poder público municipal, 
notadamente no que se refere à identificação e ao equacionamento das 
necessidades urbanas e rurais e ao aproveitamento das potencialidades do 
Municlpio. 

Na promoção da inovação e do desenvolvimento cientifico e tecnológico, o Municlpio de 
Bauru propiciará apoio financeiro e institucional a projetos e programas voltados à 
sistematização, à geraçao, à absorçao e à transferência de conhecimentos cientificas e 
tecnológicos, notadamente aqueles relacionados com: 
1 - a capacitação de pessoas; 
li - a realizaçao de estudos técnicos; 
Ili - a realização de pesquisas cientificas; 
IV - a realizaçao de projetos de desenvolvimento tecnológico; 
V - a criaçao e a adequaçao de infraestrutura de apoio a empreendimentos de base 

tecnológica; 
VI ~ a divulgação de informações técnico-cientificas; 
VII - a realização de projetos para o incremento de incubadoras empresariais, 

tecnológicas e .Parques tecnológicos; 
VIII - o apoio e o assessoramento para o ensino e as atividades de ciências dos nlveis 

de ensino fundamental e médio no munlclpio de Bauru; 
IX - a realizaçao de eventos cientificas e técnicos voltados à tecnologia da informaçao, 

empreendedorismo e inovação tecnológica, organizados por instituições públicas 
e privadas. 

CAPÍTULO Ili 
DO SISTEMA DE INOVAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAURU 

Fica instituldo o Sistema de Inovação do Municlpio de Bauru, a ser regulamentado por 
decreto do Poder Executivo, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável 
do Município pela inovação tecnológica, estimulando projetos e programas especiais, 
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articulados com os setores público e privado. 

Parágrafo único. Poderao integrar o Sistema de Inovaçao do Municlpio de Bauru, órgaos públicos 
e entidades públicas e privadas localizados ou com representações no Municipio, cujas 
atividades contribuam para o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável do 
Municfpio pela inovaçao tecnológica. 

Art. 6º O Municfpio apoiará a cooperaçao entre o Sistema de Inovaçao dQ Municlpio de Bauru e 
instituições públicas de pesquisa e de inovaçao tecnológica da Uniao, do Estado e de 
outros municlpios para atrair empresas que promovam inovaçao tecnológica, 
desenvolvimento cientifico e tecnológico, incubadoras, parques tecnológicos e outras 
entidades de pesquisa cientifica e tecnológica. 

Art. 7° 

Art. 8° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 9° 

§ 1º 

CAPÍTULO IV 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE Cl~NCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BAURU 

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovaçao de Bauru - COMTI, organismo 
colegiado, consultivo e recursai de apoio ao Poder Executivo Municipal, é criado com a 
finalidade de promover a discussao, a proposiçao e o acompanhamento das polfticas 
públicas de Ciência, Tecnologia e Inovaçao, de interesse do Municfpio, bem como apoiar 
e incentivar o desenvolvimento cientifico, tecnológico e á inovaçao, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável do Municfpio. 

Integram o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovaçao de Bauru, as pessoas 
a seguir descritas: 
I - 1 (um) representante do Gabinete de Prefeito; 
li - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Renda que serao responsáveis pela articuiaçao, estruturaçao e gestao 
do Conselho; 

Ili - 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Educaçao; 
IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento; 
V - 2 (dois) representante do Departamento de Tecnologia da Informaçao do 

Municfpio de Bauru; 
VI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal dos Negócios Jurfdicos; 
VII - 3 (três) representantes das Instituições de Ensino Superior de Bauru - IES 

públicas, sediadas no municlpio de Bauru; 
VIII - 3 (três) representantes das Instituições de Ensino Superior de Bauru IES 

privadas, sediadas no municfpio de Bauru; 
IX- 1 (um) representante das Escolas de Ensino Técnico - EETec·s. sediadas no 

municfpio de Bauru; 
X- 2 (dois) representantes de associações de empresas de serviços de tecnologia da 

informaçao instaladas no municfpio de Bauru; 
XI - 2 (dois) representantes do Sistema S; 
XII - 1 (um) representante do CIESP; 
XIII- 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 
XIV- 2 (duas) pessoas com notável conhecimento acerca dos temas descritos nesta 

Lei, que deverao ser indicados pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 

Os· membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovaçao de Bauru 
deverao preferencialmente ser portadores de comprovada experiência profissional, 
notadamente na administraçao, implantaçao ou execuçao de projetos e programas de 
desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

Cada uma das instituições representadas que participem do Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e lnovaçao de Bauru - COMTI deverá indicar um suplente para cada 
membro titular, ficando vedada a participàçao de uma mesma pessoa para mais de uma 
instituiçao, ainda que titular e suplente. 

O Conselho será nomeado por ato do Executivo no prazo máximo de 1 O (dez) dias após 
o recebimento das indicações, sendo de 4 (quatro) anos o mandato dos Conselheiros, 
permitida uma única reconduçao, a critério do órgao ou entidade representada. 

A perda do vinculo legal entre o representante e a respectiva entidade implicará na 
extinçao concomitante de seu mandato, devendo ser indicado novo membro no prazo de 



• ' 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 10 

• 

• 
Art. 11 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 12 

Art. 13 

30 (trinta) dias. 

As atividades exercidas pelos membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Bauru - COMTI serao consideradas de relevante serviço público e, assim, 
serão exercidas gratuitamente, sem qualquer tipo de remuneração ou gratificação. 

Para permitir a renovação parcial do Conselho, os primeiros conselheiros nomeados 
terão o seu mandato diferenciado; após o cumprimento do prir;neiro mandato, todos 
exercerao mandatos iguais da seguinte fonma: 
1 - · 1/3 ( um terço) dos membros terao mandato de 02 (dois) anos, as pessoas 

descritas nos incisos 1, li, V, VII, VIII, X, XI do art. 8°; 
li - 2/3 ( dois terços) dos membros terão mandato de 04 (quatro) anos. 

Compete ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru: 
1 - analisar e opinar sobre os planos gerais e especificas relacionados ao 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Município de Bauru e sua 
aplicação no ãmbito da Administração Pública Municipal, bem como colaborar 
com a política a ser por ela implantada nessa área, visando à qualificação dos 

li -

Ili -

IV-

V-

VI -

Vil -

VIII -
IX-

serviços municipais; 
identificar as necessidades e interesses referentes aos assuntos mencionados no 
inciso 1 deste artigo, na esfera municipal; 
indicar temas específicos da área da ciência, tecnologia e inovação que requeiram 
tratamento planejado; 
cooperar na concepção, implantação e avaliação de pollticas públicas da área da 
ciência, tecnologia e inovação, a partir de iniciativas governamentais ou em 
parceria com agentes privados, sempre preservando o interesse público; 
contribuir com as políticas públicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Renda por meio de programas e instrumentos que 
promovam a transferência de tecnologias inovadoras e incrementais ao setor 
produtivo, com ênfase em médias, pequenas, microempresas, empresas de 
pequeno porte e no empreendedorismo social, para a geração de postos de 
trabalho e renda; 
incentivar a geração, difusão e a popularização do conhecimento, bem como das 
informações e novas técnicas na área da ciência, tecnologia e inovação; 
propor ao Executivo Municipal os orçamentos e os planos anuais e plurianuais de 
ciência e tecnologia, nos quais estarao fixadas as diretrizes e prioridades que 
nortearão as aplicações dos recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI; 
elaborar seu regimento interno; 
elaborar o Código de Conduta com normas aos processos operacionais para 
avaliação, viabilidade econômica e institucional dos trabalhos e projetos a serem 
financiados pelo Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - FACTI. 

O Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - COMTI disporá sobre a forma de sua organização e as condições de seu 
funcionamento, incluindo a destituição de mandato e os casos de substituição, 
impedimento e vacancia, dentre outros assuntos pertinentes. 

Serao constituldas, na forma prevista no Regimento Interno, as Comissões Técnicas 
que forem necessárias, auxiliadas pelos representantes das comunidades cientificas e 
tecnológicas. 

O Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - COMTI deverá ser aprovado peloll votos da maioria absoluta de seus membros 
e referendado por ato do Poder Executivo, o qual será editado em até 90 (noventa) dias 
após a data da publicação da presente Lei. 

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI manterá 
registro próprio e sistemático de seus atos de funcionamento, assegurada a publicidade 
dos mesmos, por meio da !~prensa Oficial do Município. 

O Executivo Municipal assegurará a organização e funcionamento do Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI, fornecendo os meios 
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necessários para a sua instalação e funcionamento com dotação orçamentária 
especifica. 

CAPITULO V 
DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BAURU - FACTI 

Art. 14 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 15 

§ 1º 

§ 2º 

Fica criado o Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru -
FACTI, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento E;conômico, Turismo e 
Renda com a finalidade de fomentar a inovação tecnológica no Municlpio e de incentivar 
as empresas nele instaladas a realizar investimentos em projetos de pesquisa cientifica, 
tecnológica e de inovação em consonancia com a Polltica Municipal de Ciência, 
Tecnologia e lnovaçao. 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru -
FACTI serao aplicados na execução de projetos relacionados com o desenvolvimento 
cientifico e tecnológico, vedada sua utilização para custear despesas e encargos 
administrativos correntes de responsabilidade da Prefeitura do Municlpio de Bauru ou de 
qualquer outra instituição, exceto quando previstas em projetos ou programas de 
trabalho de duração determinada . 

Constituem receitas do Fundo .Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - FACTI: 
1 - recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados com 

órgãos ou instituições de natureza pública, inclusive agências de fomento; 
li - convênios, contratos e doações realizados por entidades nacionais ou 

internacionais, públicas ou privadas; 
Ili - doações, auxllios, subvenções e legados, de qualquer natureza, de pessoas 

tisicas ou jurldicas do pais ou do exterior; 
1v· - retorno de operações de crédito, encargos e amortizações, concedidos com 

recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru 
-FACTI; 

V - recursos de empréstimos realizados com destinação para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica; 

VI - rendimentos de aplicação financeira dos seus recursos; 
VII - receitas diversas, auferidas na participação em projetos ou comercialização de 

empresas em que o municlpio de Bauru for sócio, acionista etc.; 
VIII - Dotação consignada anualmente no orçamento municipal e as verbas adicionais 

que a Lei estabelecer; 
IX - outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo . 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru -
FACTI poderão ser utilizados nas seguintes modalidades de apoio: 
1 - auxllios para projetos de iniciação técnico-cientifica para alunos do ensino médio, 

educação profissional e ensino superior; 
li - auxllios para elaboração de teses, monografias e dissertações para graduados e 

pós-graduados; 
Ili - auxilio a pesquisas e estudos para pessoas tisicas e jurldicas; 
IV - auxilio à realização de eventos técnicos ou cientlficos, tais como encontros, 

seminários, feiras, exposições e cursos organizados por instituições públicas ou 
privadas, sem fins lucrativos; 

V - auxllio para obras, aquisição ou instalação de aparelhos e equipamentos de 
laboratório e implantação ou adaptação de infraestrutura técnico-cientifica, 
localizadas no município de Bauru e de propriedade de entidades públicas ou 
privadas sem fins lucrativos; 

VI - auxilio para instalação e/ou manutenção de incubadoras de base tecnológicas. 

Os recursos poderão ser concedidos sob a forma de apoio integrado e compreender 
uma ou mais modalidades, desde que necessárias à consecução de programa ou 
projeto de desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru -
FACTI somente poderão ser empregados em proposições que obedeçam ao inciso IX 
do art. 10, bem como as que apresentarem caráter inovador e mérito técnico-cientifico 
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Art. 16 

• § 1º 

§ 2º 

Art. 17 

• Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 
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compatlvel com sua finalidade, natureza e expressao econômica, social e/ou cultural. 

A avaliaçao do mérito técnico-cientifico, da pertinência socioeconômica dos projetos e 
da capacitaçao profissional dos proponentes será realizada por pessoas de comprovada 
experiência no respectivo campo de atuaçao. 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio á Ciência, Tecnologia e lnovaçao de Bauru -
FACTI serao concedidos a pessoas tisicas ou jurldicas que .submeterem projetos 
portadores de mérito técnico-cientifico, de interesse para o desenvolvimento da 
municipalidade, obedecidas as prioridades· que vierem a ser estabelecidas pela Polltica 
Municipal de Ciência, Tecnologia e lnovaçao, mediante contratos ou convênios, nos 
quais estarao fixados: 
1 - os objetivos do projeto; 
li - o cronograma tisico-financeiro; 
111 - as condições de prestaçao de contas; 
IV - as responsabilidades das partes; 
V - as penalidades contratuais. 

Somente poderao receber recursos àqueles proponentes que estiverem em situaçao 
regular perante o Municlpio, o Estado e a Uniao, ai incluldos o pagamento de impostos, 
as taxas e as demais obrigações fiscais, trabalhistas ou previdenciárias devidas, e que 
nao tiverem pendências relativas a prestações de contas referentes a auxllios ou 
financiamentos concedidos pelo Fundo Municipal de Apoio á Ciência, Tecnologia e 
lnovaçao de Bauru - FACTI. 

A regulamentaçao. das demais condições de acesso aos recursos do Fundo Municipal 
de Apoio á Ciência, Tecnologia e lnovaçao de Bauru - FACTI e as normas que regerao a 
sua operaçao, inclusive a unidade responsável por sua gestao, serao definidas em ato 
dei Poder Executivo Municipal, com base em proposta oriunda do Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e lnovaçao de Bauru - COMTI, a ser encaminhada até sessenta (60) 
dias após a sua instalaçao. 

A concessao de recursos do Fundo Municipal de Apoio á Ciência, Tecnologia e lnovaçao 
de Bauru - FACTI, obsevada a legislaçao financeira e administrativa poderá ser feita por 
meio de: 
1 - apoio financeiro nao reembolsável, para instituições públicas ou privadas sem fins 

lucrativos; 
li - apoio financeiro reembolsável; 
Ili - financiamento de risco; 
IV - participaçao societária . 

Os beneficiários de recursos previstos nesta Lei farao constar o apoio recebido do 
Fundo Municipal de Apoio á Ciência, Tecnologia e lnovaçao de Bauru - FACTI quando 
da divulgaçao dos projetos e das atividades e dos respectivos resultados, conforme 
normas a serem editadas. 

Os resultados ou ganhos financeiros resultantes da comercializaçao dos direitos sobre 
conhecimentos, produtos e processos que porventura venham a ser gerados em razao 
da .execuçao de projetos e atividades levadas a cabo com recursos do Municlpio, serao 
revertidos total ou parcialmente em favor do Fundo Municipal de Apoio á Ciência, 
Tecnologia e lnovaçao de Bauru - FACTI, de acordo com o que especificar o acordo, 
contrato ou convênio previamente estabelecido, e destinados ás modalidades de apoio 
estipuladas no art. 16 desta Lei. 

Os recursos gerados por aplicações financeiras do Fundo Municipal de Apoio á Ciência, 
Tecnologia e lnovaçao de Bauru - FACTI, a qualquer titulo, serao integralmente 
revertidos em favor deste Fundo. 

CAPITULO VI 
DO ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Art. 21 O Municlpio, por meio de seus órgaos da administraçao pública direta ou indireta, 
incentivará a participaçao de empresas, grupos de empresas, cooperativas, arranjos 
produtivos e outras formas de produçao, no processo de inovaçao tecnológica, mediante 

tfój 
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§ 1º 

§ 2º 

Art. 22 

Art. 23 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 24 

Art. 25 

o compartilhamento de recursos humanos, materiais e de infraestrutura ou a concessao 
de apoio financeiro, a serem ajustados em convênios ou contratos especfficos. 

A concessao do apoio financeiro previsto no caput deste artigo implica, 
obrigatoriamente, a assunçao de contrapartida pelo beneficiário, na forma estabelecida 
nos respectivos instrumentos jurldicos. 

As condições e a duraçao da participaçao de que trata este artigo, !Jem como os critérios 
para compartilhar resultados futuros, deverao estar definidos nos respectivos 
instrumentos jurfdicos. 

O Municfpio, por meio de seus órgaos da administraçao pública direta ou indireta, 
incentivará a participaçao de empresas 110 processo de inovação tecnológica, bem como 
ações de empreendedorismo tecnológico e de criaçao de ambientes de inovaçao 
tecnológica e/ou social, inclusive incubadoras e parques tecnológicos. 

O Municlpio incentivará os esforços inovadores das empresas e cooperativas locais, por 
açao própria ou em parceria com agências de fomento, instituições cientificas e 
tecnológicas, núcleos de inovaçao tecnológica, instituições de apoio e outros órgaos 
promotores da ciência, tecnologia e inovaçao, visando a sua inserçao no Sistema de 
lnovaçao de Bauru a serem ajustados em acordos especificas. 

O Municfpio envidará esforços para prover o acesso dos microempreendedores 
individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas aos 
mecanismos de fomento, propriedade intelectual e serviços técnicos especializados. 

Poderao ser institufdas com ou sem parceiros públicos e/ou privados modalidades de 
incubadoras de empresas que estimulem o empreendedorismo inovador de base 
tecnológica. 

Fica institufdo o "Prêmio Bauru lnovaçao", que poderá ser outorgado, anualmente, pelo 
Prefeito, após análise e avaliaçao de metas atingidas e deliberadas pelo Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnologia e lnovaçao de Bauru - COMTI, a trabalhos realizados 
no ambito municipal, em reconhecimento a pessoas, empresas e entidades que se 
destacarem, na forma disciplinada por decreto do executivo. 

O Municfpio poderá fomentar a inovaçao mediante a concessao de incentivos fiscais e 
financeiros com vistas à consecuçao dos objetivos estabelecidos nesta Lei. 

CAPÍTULO VII 
DOS POLOS TECNOLÓGICOS E DAS INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

Art. 26 

Art. 27 

Art. 28 

Serao criados e instalados polos tecnológicos, como parte da estratégia do Municfpio 
para incentivar os investimentos em inovaçao tecnológica, pesquisa cientifica e 
tecnológica, desenvolvimento tecnológico, engenharia nao-rotineira, informaçao 
tecnológica e extensao tecnológica em ambiente produtivo que gerem novos negócios, 
trabalho e renda e ampliem a competitividade socioeconõmica e as condições favoráveis 
ao desenvolvimento sustentável do municfpio de Bauru e regiao, cabendo ao Municfpio a 
sua manutençao. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda é o órgao da 
Prefeitura Municipal de Bauru responsável pela gestao dos Polos Tecnológicos, devendo 
para isso realizar contrato de gestao com Organizaçao Social, de preferência instalada 
na localidade, que demonstre em seus propósitos estar capacitada para desenvolver os 
programas, projetos e ações previstos para o Polo Tecnolôglco, considerando o 
interesse público. 

O Municfpio poderá apoiar Incubadoras dé Empresas de Base Tecnológica, como parte 
de sua estratégia para incentivar o empreendedorismo tecnológico e inovativo, nos 
termos desta Lei. 

Parágrafo único. A definiçao dos organismos, responsáveis pela gestao desses Ambientes de 
lnovaçao será disciplinada por regulamentaçao especifica do Poder Executivo Municipal 
de Bauru. · 

Art. 29 Poderao ser celebradas, no ambito dos Polos Tecnológicos e das Incubadoras de 

~! 



• 
~âmtua~yud' ~ aa;ca 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇIRAÇÃODE 
SAO PAULO 

• 

• 

Art. 30 

Art. 31 

Art. 32 

Art. 33 

Art. 34 

Art. 35 

Empresas de Base Tecnológica, parcerias e convênios com instituições de ensino locais 
e empresas, para capacitaçao especializada de mao de obra e atividades de extensao e 
estágios, mediante instrumento jurldico apropriado. 

Fica o Executivo autorizado a outorgar Concessao de Uso ou Permissao de Uso de 
áreas públicas situadas nos Polos Tecnológicos, mediante instrumento jurldico 
apropriado, ás pessoas jurldicas de direito público, interno ou externo, e de direito 
privado, inclusive as fundações e instituições, desde que a concessionária tenha por 
objeto a Pesquisa, Desenvolvimento e lnovaçao visando o desenvolvimento de 
atividades a elas relacionadas, independentemente de lei especifica a cada caso. 

Aperfeiçoa-se em cada caso a Concessao de Uso ou Permissao de Uso a que se refere 
o artigo anterior com a lavratura de escritura pública de concessao, de que constem 
obrigatoriamente, sob pena de nulidade: 
1 - o uso obrigatório a que se destina o imóvel concedido, contendo todas as 

especificações necessárias; 
li - a impossibilidade do concessionário de alienar, alugar ou ceder o imóvel a terceiro 

sem autorização; 
Ili - os encargos do donatário e o prazo para seu cumprimento, sob pena de 

retrocessão do imóvel ao patrimônio do Municlpio, acrescidos de todas e 
quaisquer benfeitorias, através de notificaçao administrativa; 

IV - o prazo da concessão, mesmo que indeterminado; 
V - o valor mensal a ser pago ao poder público concedente, se for o caso; 

CAPITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderao ser utilizados os 
créditos adicionais suplementares e especiais, autorizadas por Lei e abertos por Decreto 
do Executivo. 

A execução orçamentária das receitas processar-se-á através de obtenção de seu 
produto nas fontes determinadas pela Lei orçamentária. 

As despesas com a execução desta lei correrao por conta das dotações orçamentárias 
próprias, a serem estabelecidas pela Lei Orçamentária. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 21 de novembro de 2018 . 

1º ecretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~!l>g~~ 
RONALDO Jd'Si' SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 197/18 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 20 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7253. 

7254 

7255 

7256 

7257 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6881, de 15 de dezembro de 
2016, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno á Empresa 
SISTEL ENGENHARIA L TDA, em regime de Concessao de Direito Real de Uso; 
de autoria desse Executivo, que concede o prazo de 01 (um) ano de 
prorrogaçao para inicio das obras á empresa ANTEO OLIVATIO JUNIOR 
EIRELI - ME; 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a organizaçao do Sistema de 
lnovaçao do Municlpio de Bauru e sobre medidas de incentivo á inovaçao 
tecnológica, à pesquisa cientifica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, 
à engenharia nao-rotineira e à extensao tecnológica em ambiente produtivo no 
municlpio de Bauru, e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a criaçao do Conselho Municipal 
de Turismo - COMTUR e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que declara de utilidade pública a FUNDAÇÃO 
AMIGOS DE JOÃO BIDU. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinçao e apreço. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presid te 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Ofldo 19 f 1 i Protocolo iPt1 4 
pag $g v&M:f no~ u .. ·-,"":l-7-1 '--,-,-=-& -

~n~.'~ 
RONALDO 1l5"s'tscHJAVONE 

Chefe do Serviço de Procedimentos leglslattvos 
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OF. EXE Nº 428/18 
P. 58.037/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 23 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.148/18, que dispõe sobre a organização 
do sistema de inovação de Bauru e sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa científica e 
tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica em ambiente 
produtivo no município de Bauru, e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.148, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2.018 
Dispõe sobre a organização do Sistema de Inovação 
do Município de Bauru e sobre medidas de incentivo 
à inovação tecnológica, à pesquisa cientifica e 
tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à 
engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica 
em ambiente produtivo no municipio de Bauru, e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º 

Art. 2º 

CAPÍTULOI 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação tecnológica e à pesquisa científica e tecnológica, 
proporcionando o desenvolvimento social, econômico e sustentável, e ao desenvolvimento tecnológico, à 
engenharia não-rotineira, à informação tecnológica e à extensão tecnológica em ambiente produtivo ou social, 
visando alcançar a capacitação e o desenvolvimento tecnológico da indústria e do comércio instalados no 
município de Bauru, tomando-os cada vez mais competitivos, inclusive em nível internacional. 

Para os efeitos desta Lei considera-se: 

1 - Agê11cia de Fomento. /11ovação e Competitividade: órgão ou entidade de natureza pública ou privada 
que tenha entre os seus objetivos o fomento à inovação tecnológica, à pesquisa cientifica e tecnológica, 
ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira, à informação tecnológica e à extensão 
tecnológica em ambiente produtivo; 

II - Arranjos Produtivos Locais (APL): aglomeração de empresas, localizadas em um mesmo território, 
que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e 
aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, 
instituições de crédito, ensino e pesquisa; 

III - Parques Tecnológicos: empreendimentos criados e geridos com o objetivo pennanente de promover a 
pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de 
pesquisa, universidades e empresas, e dar suporte ao desenvolvimento de atividades intensivas em 
conhecimento, nos termos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que cria o Sistema 
Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março de 
2.014, que institui e regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPAI; 

IV - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica: empreendimento que, por tempo limitado, oferece 
espaço flsico para instalação de empresas e empreendimentos nascentes voltados ao desenvolvimento 
de produtos e processos intensivos em conhecimento, disponibiliza suporte gerencial e tecnológico, 
assim como outros serviços correlatos de valor agregado, com vista ao seu crescimento e consolidação, 
nos tennos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que cria o Sistema Paulista de 
Parques Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que 
institui e regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPA!; 

V - Ce11tro de Inovação Tecnológica: empreendimento que concentra. integra e oferece um conjunto de 
mecanismos e serviços de supone ao processo de inovação tecnológica das empresas, constituindo-se, 
também, em espaço de interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento de setores 
econômicos, nos tennos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que cria o Sistema 
Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março de 
2.014, que institui e regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPAI; 

VI - Núcleo de Inovação Tecnológictt: órgão técnico integrante de instituições científicas e tecnológicas 
com a finalidade de gerir sua política de inovação, nos termos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de 
abril de 2.009, que cria o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto Estadual 
nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que institui e regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPAI; 
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VII - Empresas de Base Tecnológica (EBT): pessoa jurídica de qualquer porte ou setor que tenha na 
inovação tecnológica os fundamentos de sua estratégia competitiva, por meio da aplicação sistemática e 
intensiva de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

VIII - Empresa de Pequeno Porte (EPP): empreendimento societârio ou individual, em conformidade com o 
disposto na Lei Complementar Federal nº 123. de 14 de dezembro de 2.006 e Lei Municipal 5.775, de 
21 de setembro de 2.009; 

IX - Microempreendedor Individua/ (MEi): pessoa natural caracterizada como Microempresa, desde que 
não possua outra atividade econômica e que não exerça atividades de natureza intelectual, científica, 
literária ou artística, nos tennos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e 
Lei Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009; 

X- Microempresa (ME): empreendimento societário ou individual, nos termos da Lei Complementar 
Federal n' 123, de 14 de dezembro de 2.006 e Lei Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009; 

XI- Instituição Cientifica e Tecno/6gica (ICT): órgão ou entidade pública ou privada, sediada no 
município de Bauru, que tenha por missão institucional executar atividades ligadas à inovação 
tecnológica, à pesquisa cientifica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não
rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo, atuando ou não na formação de recursos 
humanos; 

XII - Instituição de Ensino Superior (JES): universidades, faculdades e centros universitários; 

XIII - Instituição Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Inovação: 
instituição que tem por finalidade apoiar projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento 
institucional, cientifico e tecnológico; 

XIV - Escola de Ensino Técnico (EETec): instituição pública de ensino profissionalizante vinculado ao 
ensino médio ou não, instalada no município de Bauru, que ministre cursos técnico-profissionalizantes 
voltados ao acesso do mercado de trabalho, tanto para estudantes quanto para profissionais que buscam 
ampliar suas qualificações; 

XV - lnovaçn.o Tecnológica: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e/ou social 
que resulte em novos processos, produtos ou serviços, bem como em ganho de qualidade ou 
produtividade em processos, produtos ou serviços já existentes, visando ampliar a competitividade no 
mercado, bem como a melhoria das condições de vida da maioria da população e a sustentabilidade 
socioambiental; 

XVI - Engenharia não-rotineira: atividade de engenharia diretamente relacionada a processos de inovação 
tecnológica; 

XVII - Propriedade Intelectual: conjunto de direitos que incidem sobre as criações humanas, relativas às 
obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos 
artistas executantes; aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os dominios 
da atividade humana; às descobertas cientificas; aos desenhos e modelos industriais; às marcas 
industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais; à 
proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos 
domínios industrial, cientifico, literário e artfstico; 

XVIII - Serviços Técnicos Especializados: serviços laboratoriais de aferição e calibração, dosagens, 
determinações e testes de desempenho para qualificação de produtos e processos industriais, 
padronizados e fundamentados em normas técnicas ou procedimentos sistematizados; 

XIX - Sistema de Inovação: conjunto de organizações institucionais e empresariais que, em dado território, 
interagem entre si e despendem recursos para a realização de atividades orientadas à geração, difusão e 
aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos que proporcionem processos, bens e serviços 
inovadores; 
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XX - Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de 
circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada ou qualquer outro 
desenvolvimento tecnológico obtido por um ou mais criadores, que gere ou possa gerar novo processo, 
produto, serviço ou aperfeiçoamento incremental; 

XXI - Criação protegida: toda criação humana protegida por direitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.279, 
de 14 de maio de 1.996; 

XXII - Criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação; 

XXII! - Inventor independente: pessoa flsica, não ocupante de cargo ou emprego público, que seja inventor, 
obtentor ou autor de criação; 

XXIV - Fundação de apoio: fundação de direito privado instituída nos tennos do art. 44, inciso UI, do Código 
Civil, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de 
desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estimulo à inovação de interesse das 
ICTs, cadastrada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda de Bauru. 

CAPITULO II 
DA POLfTICA MUNICIPAL DE Cl~NCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

O Executivo Municipal promoverá o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no município de 
Bauru, com vistas: 

I - à melhoria das condições de vida de sua população, notadamente no que se refere aos padrões de saúde, 
educação, habitação, transporte e ambiente; 

II - ao fortalecimento e à ampliação da base técnico-cientifica do Município, constituída por entidades de 
ensino, pesquisa e prestação de serviços técnicos especializados e por unidades de produção de bens e 
serviços de elevado conteúdo tecnológico; 

111 • ao incentivo a inclusão social através da criação de empregos e renda no âmbito do Município, 
mediante o aumento e a diversificação das atividades econômicas que tenham por base a geração e a 
aplicação de conhecimento técnico e científico; 

IV - ao aprimoramento das condições de atuação do poder público municipal, notadamente no que se refere 
à identificação e ao equacionamento das necessidades urbanas e rurais e ao aproveitamento das 
potencialidades do Municfpio. 

Na promoção da inovação e do desenvolvimento cientifico e tecnológico, o Município de Bauru propiciará 
apoio financeiro e institucional a projetos e programas voltados à sistematização, à geração, à absorção e à 
transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos, notadarnente aqueles relacionados com: 

1 • a capacitação de pessoas; 

II • a realização de estudos técnicos; 

III - a realização de pesquisas científicas; 

rv - a realização de projetos de desenvolvimento tecnológico; 

V • a criação e a adequação de infraestrutura de apoio a empreendimentos de base tecnológica; 

VI - a divulgação de informações técnico-cientificas; 

VII - a realização de projetos para o incremento de incubadoras empresariais, tecnológicas e parques 
tecnológicos; 
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Art. s• 

VIII - o apoio e o assessoramento para o ensino e as atividades de ciências dos níveis de ensino fundamental e 
médio no município de Bauru; 

lX - a realização de eventos científicos e técnicos voltados à tecnologia da informação, empreendedorismo e 
inovação tecnológica, organizados por instituições públicas e privadas. 

CAPÍTULO Ili 
DO SISTEMA DE INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAURU 

Fica instituído o Sistema de Inovação do Município de Bauru, a ser regulamentado por decreto do Poder 
Executivo, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável do Município pela inovação 
tecnológica, estimulando projetos e programas especiais, articulados com os setores público e privado. 

Parágrafo único. Poderão integrar o Sistema de Inovação do Municipio de Bauru, órgãos públicos e entidades públicas e 
privadas localizados ou com representações no Município, cujas atividades contribuam para o objetivo de 
incentivar o desenvolvimento sustentável do Município pela inovação tecnológica. 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

O Município apoiará a cooperação entre o Sistema de Inovação do Municipio de Bauru e instituições públicas 
de pesquisa e de inovação tecnológica da União, do Estado e de outros municípios para atrair empresas que 
promovam inovação tecnológica, desenvolvimento científico e tecnológico, incubadoras, parques tecnológicos 
e outras entidades de pesquisa cientifica e tecnológica 

CAPJTULO!V 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BAURU 

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI, organismo colegiado, consultivo 
e recursai de apoio ao Poder Executivo Municipal. é criado com a finalidade de promover a discussão, a 
proposição e o acompanhamento das politicas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, de interesse do 
Município, bem como apoiar e incentivar o desenvolvimento cientifico, tecnológico e à inovação, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável do Município. 

Integram o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru, as pessoas a seguir descritas: 

l - 1 (um) representante do Gabinete de Prefeito; 

li - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda que 
serão responsáveis pela articulação, estruturação e gestão do Conselho; 

Ili - 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação; 

IV - l (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento; 

V - 2 (dois) representante do Departamento de Tecnologia da Infonnação do Municípío de Bauru; 

VI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 

VII - 3 (três) representantes das Instituições de Ensino Superior de Bauru - IES públicas, sediadas no 
município de Bauru; 

VIII - 3 (três) representantes das Instituições de Ensino Superior de Bauru - IES privadas, sediadas no 
município de Bauru; 

IX- 1 (um) representante das Escolas de Ensino Técnico - EETec's, sediadas no município de Bauru; 

X- 2 (dois) representantes de associações de empresas de serviços de tecnologia da informação instaladas 
no município de Bauru; 

XI - 2 (dois) representantes do Sistema S; 

Xll - 1 (um) representante do CIESP; 
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§ 2' 

Art. 9° 

§ l' 

§ 2' 

§ 3º 

Art. 10 

Xlll- 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 

XIV- 2 (duas) pessoas com notável conhecimento acerca dos temas descritos nesta Lei, que deverão ser 
indicados pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 

Os membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru deverão preferencialmente 
ser portadores de comprovada experiência profissional, notadamente na administração, implantação ou 
execução de projetos e programas de desenvolvimento científico e tecnológico. 

Cada uma das instituições representadas que participem do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Bauru - COMTI deverá indicar um suplente para cada membro titular, ficando vedada a 
participação de uma mesma pessoa para mais de uma instituição, ainda que titular e suplente. 

O Conselho serã nomeado por ato do Executivo no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento das 
indicações, sendo de 4 (quatro) anos o mandato dos Conselheiros, permitida uma única recondução, a critério 
do órgão ou entidade representada. 

A perda do vinculo legal entre o representante e a respectiva entidade implicará na extinção concomitante de 
seu mandato, devendo ser indicado novo membro no prazo de 30 (trinta) dias. 

As atividades exercidas pelos membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru -
COMTI serão consideradas de relevante serviço público e, assim, serão exercidas gratuitamente, sem qualquer 
tipo de remuneração ou gratificação. 

Para permitir a renovação parcial do Conselho, os primeiros conselheiros nomeados terão o seu mandato 
diferenciado; após o cumprimento do primeiro mandato, todos exercerão mandatos iguais da seguinte forma: 

1 - 1/3 (um terço) dos membros terão mandato de 02 (dois) anos, as pessoas descritas nos incisos l, 11, V, 
VII, VIII, X, XI do art. 8'; 

li - 213 (dois terços) dos membros terão mandato de 04 (quatro) anos. 

Compete ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru: 

1 - analisar e opinar sobre os planos gerais e específicos relacionados ao desenvolvimento da ciência, 
tecnologia e inovação no Município de Bauru e sua aplicação no âmbito da Administração Pública 
Municipal, bem como colaborar com a politica a ser por ela implantada nessa área, visando à 
qualificação dos serviços municipais; 

II - identificar as necessidades e interesses referentes aos assuntos mencionados no inciso 1 deste artigo, na 
esfera municipal; 

III - indicar temas específicos da área da ciência, tecnologia e inovação que requeiram tratamento planejado; 

IV - cooperar na concepção, implantação e avaliação de politicas públicas da área da ciência, tecnologia e 
inovação, a partir de iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre 
preservando o interesse público; 

V - contribuir com as pollticas públicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda por meio de programas e instrumentos que promovam a transferência de tecnologias 
inovadoras e incrementais ao setor produtivo, com ênfase em médias, pequenas, microempresas, 
empresas de pequeno porte e no empreendedorismo social, para a geração de postos de trabalho e 
renda; 

VI - incentivar a geração, difusão e a popularização do conhecimento, bem como das informações e novas 
técnicas na área da ciência, tecnologia e inovação; 

VII - propor ao Executivo Municipal os orçamentos e os planos anuais e plurianuais de ciência e tecnologia, 
nos quais estarão fixadas as diretrizes e prioridades que nortearão as aplicações dos recursos do Fundo 
Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - F ACTI; 
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Art. 11 

§ lº 

§ 2º 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

§ lº 

§ 2º 

VIU - elaborar seu regimento interno; 

IX - elaborar o Código de Conduta com normas aos processos operacionais para avaliação, viabilidade 
econômica e institucional dos trabalhos e projetos a serem financiados pelo Fundo Municipal de Apoio 
à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTl. 

O Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI disporá 
sobre a forma de sua organização e as condições de seu funcionamento, incluindo a destituição de mandato e os 
casos de substituição, impedimento e vacância, dentre outros assuntos pertinentes. 

Serão constituídas, na forma prevista no Regimento Interno, as Comissões Técnicas que forem necessárias, 
auxiliadas pelos representantes das comunidades cientificas e tecnológicas. 

O Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI deverâ ser 
aprovado pelos votos da maioria absoluta de seus membros e referendado por ato do Poder Executivo, o qual 
será editado em até 90 (noventa) dias após a data da publicação da presente Lei. 

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI manterá registro próprio e 
sistemático de seus atos de funcionamento, assegurada a publicidade dos mesmos, por meio da Imprensa 
Oficial do Município. 

O Executivo Municipal assegurará a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI, fornecendo os meios necessários para a sua instalação e 
funcionamento com dotação orçamentária especifica. 

CAPÍTULO V 
DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À Clil:NCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BAURU - FACTI 

Fica criado o Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI, vinculado à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda com a finalidade de fomentar a 
inovação tecnológica no Município e de incentivar as empresas nele instaladas a realizar investimentos em 
projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em consonância com a Política Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - F ACTI serão aplicados 
na execução de projetos relacionados com o desenvolvimento científico e tecnológico, vedada sua utilização 
para custear despesas e encargos administrativos correntes de responsabilidade da Prefeitura do Municipio de 
Bauru ou de qualquer outra instituição, exceto quando previstas em projetos ou programas de trabalho de 
duração detenninada. 

Constituem receitas do Fundo Municipal de Apoio à Ciência. Tecnologia e Inovação de Bauru - F ACTI: 

1 • recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados com órgãos ou instituições 
de natureza pública, inclusive agências de fomento; 

II - convênios, contratos e doações realizados por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou 
privadas; 

III - doações, auxilios, subvenções e legados, de qualquer natureza. de pessoas flsicas ou jurídicas do país 
ou do exterior; 

IV - retomo de operações de crédito, encargos e amortizações, concedidos com recursos do Fundo 
Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI; 

V - recursos de empréstimos realizados com destinação para pesquisa, desenvolvimento e inovação 
tecnológica; 

VI - rendimentos de aplicação financeira dos seus recursos; 
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Art. 15 

§ I' 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 16 

§ Iº 

VII - receitas diversas, auferidas na participação em projetos ou comercialização de empresas em que o 
município de Bauru for sócio, acionista etc.; 

VIII - dotação consignada anualmente no orçamento municipal e as verbas adicionais que a Lei estabelecer; 

IX - outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo. 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - F ACTI poderão ser 
utilizados nas seguintes modalidades de apoio: 

I - auxílios para projetos de iniciação técnico-cientifica para alunos do ensino médio, educação 
profissional e ensino superior; 

li - auxílios para elaboração de teses, monografias e dissertações para graduados e pós-graduados; 

III - auxílio a pesquisas e estudos para pessoas flsicas e jurídicas; 

IV - auxilio à realização de eventos técnicos ou científicos, tais como encontros, seminários, feiras, 
exposições e cursos organizados por instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos; 

V - auxílio para obras, aquisição ou instalação de aparelhos e equipamentos de laboratório e implantação 
ou adaptação de infraestrutura técnico-científica, localizadas no município de Bauru e de propriedade 
de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos; 

VI - auxilio para instalação e/ou manutenção de incubadoras de base tecnológicas. 

Os recursos poderão ser concedidos sob a fonna de apoio integrado e compreender uma ou mais modalidades, 
desde que necessárias à consecução de programa ou projeto de desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - F ACTI somente 
poderão ser empregados em proposições que obedeçam ao inciso IX do art. I O, bem como as que apresentarem 
caráter inovador e mérito técnico-científico compatível com sua finalidade, natureza e expressão econômica, 
social e/ou cultural. 

A avaliação do mérito técnico-científico, da pertinência socioeconômica dos projetos e da capacitação 
profissional dos proponentes será realizada por pessoas de comprovada experiência no respectivo campo de 
atuação. 

Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI serão 
concedidos a pessoas tisicas ou juridicas que submeterem projetos portadores de mérito técnico-cientifico, de 
interesse para o desenvolvimento da municipalidade, obedecidas as prioridades que vierem a ser estabelecidas 
pela Politica Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, mediante contratos ou convênios, nos quais estarão 
fixados: 

1 - os objetivos do projeto; 

II - o cronograma fisico-financeiro: 

III - as condições de prestação de contas; 

IV - as responsabilidades das partes; 

V - as penalidades contratuais. 

Somente poderão receber recursos àqueles proponentes que estiverem em situação regular perante o Município, 
o Estado e a União, aí incluídos o pagamento de impostos, as taxas e as demais obrigações fiscais, trabalhistas 
ou previdenciárias devidas, e que não tiverem pendências relativas a prestações de contas referentes a auxílios 
ou financiamentos concedidos pelo Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru -
FACTI. 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.148/18 

§ 2º 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 

§ )' 

§ 2' 

Art. 22 

Art. 23 

§ l' 

§ 2º 

A regulamentação das demais condições de acesso aos recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI e as nonnas que regerão a sua operação, inclusive a unidade 
responsável por sua gestão, serão definidas em ato do Poder Executivo Municipal, com base em proposta 
oriunda do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI, a ser encaminhada até 
sessenta (60) dias após a sua instalação. 

A concessão de recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru • F ACTI, 
obsevada a legislação financeira e administrativa poderá ser feita por meio de: 

l - apoio financeiro não reembolsável, para instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos; 

II - apoio financeiro reembolsável; 

III - financiamento de risco; 

lV - participação societária 

Os beneticiãrios de recursos previstos nesta Lei farão constar o apoio recebido do Fundo Municipal de Apoio à 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - F ACTI quando da divulgação dos projetos e das atividades e dos 
respectivos resultados, conforme normas a serem editadas. 

Os resultados ou ganhos financeiros resultantes da comercialização dos direitos sobre conhecimentos, produtos 
e processos que porventura venham a ser gerados em razão da execução de projetos e atividades levadas a cabo 
com recursos do Município, serão revertidos total ou parcialmente em favor do Fundo Municipal de Apoio à 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - F ACTI, de acordo com o que especificar o acordo, contrato ou 
convênio previamente estabelecido, e destinados às modalidades de apoio estipuladas no art. 16 desta Lei. 

Os recursos gerados por aplicações financeiras do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Bauru - FACTI, a qualquer título, serão integralmente revertidos em favor deste Fundo. 

CAPÍTULO VI 
DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

O Município, por meio de seus órgãos da administração pública direta ou indireta, incentivará a participação de 
empresas, grupos de empresas, cooperativas, arranjos produtivos e outras formas de produção, no processo de 
inovação tecnológica, mediante o compartilhamento de recursos humanos, materiais e de infraestrutura ou a 
concessão de apoio financeiro, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos. 

A concessão do apoio financeiro previsto no caput deste artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de 
contrapartida pelo beneficiário, na forma estabelecida nos respectivos instrumentos jurídicos. 

As condições e a duração da participação de que trata este artigo, bem como os critérios para compartilhar 
resultados futuros, deverão estar definidos nos respectivos instrumentos jurídicos. 

O Município, por meio de seus órgãos da administração pública direta ou indireta. incentivará a participação de 
empresas no processo de inovação tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e de 
criação de ambientes de inovação tecnológica e/ou social, inclusive incubadoras e parques tecnológicos. 

O Município incentivará os esforços inovadores das empresas e cooperativas locais, por ação própria ou em 
parceria com agências de fomento, instituições cientificas e tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica, 
instituições de apoio e outros órgãos promotores da ciência, tecnologia e inovação, visando a sua inserção no 
Sistema de Inovação de Bauru a serem ajustados em acordos específicos. 

O Município envidará esforços para prover o acesso dos microempreendedores individuais, microempresas, 
empresas de pequeno porte e cooperativas aos mecanismos de fomento, propriedade intelectual e serviços 
técnicos especializados. 

Poderão ser instituídas com ou sem parceiros públicos e/ou privados modalidades de incubadoras de empresas 
que estimulem o empreendedorismo inovador de base tecnológica. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.148118 

Art. 24 

Art. 25 

Art. 26 

Fica instituido o "Prêmio Bauru Inovação", que poderá ser outorgado, anualmente, pelo Prefeito, após análise e 
avaliação de metas atingidas e deliberadas pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - COMTI, a trabalhos realizados no âmbito municipal, em reconhecimento a pessoas, empresas e 
entidades que se destacarem, na fonna disciplinada por decreto do executivo. 

O Município poderá fomentar a inovação mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros com vistas à 
consecução dos objetivos estabelecidos nesta Lei. 

CAPITULO VII 
DOS POLOS TECNOLÓGICOS E DAS INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

Serão criados e instalados polos tecnológicos. como parte da estratégia do Município para incentivar os 
investimentos em inovação tecnológica, pesquisa cientifica e tecnológica, desenvolvimento tecnológico, 
engenharia não-rotineira, informação tecnológica e extensão tecnológica em ambiente produtivo que gerem 
novos negócios, trabalho e renda e ampliem a competitividade socioeconômica e as condições favoráveis ao 
desenvolvimento sustentável do municlpio de Bauru e região, cabendo ao Município a sua manutenção. 

Art. 27 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda é o órgão da Prefeitura Municipal 
de Bauru responsável pela gestão dos Polos Tecnológicos, devendo para isso realizar contrato de gestão com 
Organização Social, de preferência instalada na localidade, que demonstre em seus propósitos estar capacitada 
para desenvolver os programas, projetos e ações previstos para o Polo Tecnológico, considerando o interesse 
público. 

Art. 28 O Município poderá apoiar Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, como parte de sua estratégia para 
incentivar o empreendedorismo tecnológico e inovativo, nos tennos desta Lei. 

Parágrafo único. A definição dos organismos, responsáveis pela gestão desses Ambientes de Inovação será disciplinada por 
regulamentação específica do Poder Executivo Municipal de Bauru. 

Art. 29 Poderão ser celebradas, no âmbito dos Polos Tecnológicos e das Incubadoras de Empresas de Base 
Tecnológica, parcerias e convênios com instituições de ensino locais e empresas, para capacitação 
especializada de mão de obra e atividades de extensão e estágios, mediante instrumento jurídico apropriado. 

Art. 30 

Art. 31 

Art. 32 

Fica o Executivo autorizado a outorgar Concessão de Uso ou Permissão de Uso de áreas públicas situadas nos 
Polos Tecnológicos, mediante instrumento jurídico apropriado, às pessoas jurídicas de direito público, interno 
ou externo, e de direito privado, inclusive as fundações e instituições, desde que a concessionária tenha por 
objeto a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação visando o desenvolvimento de atividades a elas relacionadas, 
independentemente de lei especifica a cada caso. 

Aperfeiçoa·se em cada caso a Concessão de Uso ou Permissão de Uso a que se refere o artigo anterior com a 
lavratura de escritura pública de concessão, de que constem obrigatoriamente, sob pena de nulidade: 

1 • o uso obrigatório a que se destina o imóvel concedido, contendo todas as especificações necessárias; 

II - a impossibilidade do concessionário de alienar, alugar ou ceder o imóvel a terceiro sem autorização; 

III - os encargos do donatário e o prazo para seu cumprimento, sob pena de retrocessão do imóvel ao 
patrimônio do Município, acrescidos de todas e quaisquer benfeitorias, através de notificação 
administrativa; 

IV • o prazo da concessão, mesmo que indeterminado; 

V · o valor mensal a ser pago ao poder público concedente, se for o caso. 

CAPÍTULO Vlll 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Para os casos de insuficiência e omissões orçamentãrias poderão ser utilizados os créditos adicionais 
suplementares e especiais, autorizadas por Lei e abertos por Decreto do Executivo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.148/18 

An. 33 

An.34 

An. 35 

A execução orçamentária das receitas processar-se-á através de obtenção de seu produto nas fontes 
determinadas pela Lei orçamentária. 

As despesas com a execução desta lei correrão por: cont das dotações orçamentárias próprias, a serem 
estabelecidas pela Lei Orçamentária. 

Bauru, 23 de novembro d 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data 

-::::::;;;;:;:.~~/-

Cumpr.!das as cxlgóncias legais 
encamin~a·&e o presente processo 
ao ~erv1ço de Microfilmagem e 
Arquivo 

Bauru .;2,~.1:.?.~:J ... 1.§h•h 
Ol<etorl•~olo leglslattvo 
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