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RESUMO 

 

Aborda-se os desdobramentos jurídico-administrativos do fenômeno jurídico 
denominado lacuna legislativa, sob a ótica da Lei Federal n° 13.243/2016, 
objetivando apontar a omissão legislativa estadual como condição limitante para o 
desenvolvimento científico das Universidades enquanto Instituição Científica, 
Tecnológica e de Inovação (ICT). Para isso, é realizada análise jurídica da legislação 
correlata desde a edição da Lei Federal n° 10.973/2004, à Lei Estadual n° 
11.174/2008, até a Emenda Constitucional n° 85/2015 e o Decreto Federal n° 9.283, 
de 7 de fevereiro de 2018, que incluiu disposição expressa acerca da Ciência, 
Inovação e Tecnologia na Constituição da República Federativa do Brasil. Após, 
será feita comparação entre tais paradigmas legais, almejando indicar o uso do 
poder de compra pelo Poder Público, a hipótese de dispensa de licitação para a 
contratação direta de produtos e/ou serviços das ICTs e a realocação dos recursos, 
sem a autorização legislativa, para a destinação da Ciência e Tecnologia, como 
instrumentos de política pública a serem dispensadas à atuação das Universidades, 
na qualidade de ICTs, no alcance do desenvolvimento tecnológico nacional. 

 

 

Palavras-chave: Sistema Jurídico. ICTs. Omissão legislativa estadual. 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

It addresses the legal-administrative developments of the legal phenomenon called 
the legislative gap, under Federal Law No. 13243/2016, aiming to point out the state 
legislative omission as a limiting condition for the scientific development of the 
Scientific, Technological and Innovation Institution (STI). especially of universities in 
this capacity. To this end, it promotes legal analysis of the corresponding legislation 
since the publication of Federal Law No. 10.973/2004, State Law No. 11.174/2008 up 
to Constitutional Amendment No. 85/2015 and Federal Decree No. 9.283, of 
February 7, 2018, which included an express provision on Science, Innovation and 
Technology in the Constitution of the Federative Republic of Brazil. It then compares 
these legal paradigms, linking the legal norms with the actions of the STIs 
(Universities) to point out the limitations of the legal-administrative regime in the 
scope of its finalistic directives. It concludes that the edition of Law by the State 
Legislative Branch in line with Federal Law 13.243/2016 is indispensable to the full 
extent of the actions of the STIs. 

 
Key words: Legal System. STIs. State legislative omission. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Emenda Constitucional nº 85/2015, Lei Federal nº 13.243/2016 e o 

Decreto Federal nº 9.283/2018 trouxeram modificações substanciais na seara 

normativa da Ciência e Tecnologia, trazendo significativos avanços na relação 

Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT) e empresas (RAUEN, 2016). 

Por seu turno, no Estado da Bahia observa-se omissão legislativa 

consubstanciada na desatualização normativa comparada ao Novo Marco Legal da 

Ciência, Tecnologia e Inovação estabelecido pela Lei Federal n° 13.243/2016 e do 

Decreto Federal n° 9.283/2018. 

Ainda, detendo em consideração que na Constituição da República 

Federativa do Brasil encontra-se normatizado um conjunto de princípios e leis que 

direcionam a atividade desempenhada pelos agentes encarregados em atender ao 

interesse público e administrar a coisa pública, vinculando-os a um sistema de 

sujeições e prerrogativas, denominado regime jurídico administrativo, que só permite 

atuação na expressa previsão legal (PIETRO, 2007). 

Diante dessas informações, reflete-se sobre quais seriam os 

desdobramentos jurídico-administrativos do fenômeno jurídico denominado lacuna 

legislativa do Estado da Bahia, sob a ótica da Lei Federal n° 13.243/2016 e do 

Decreto Federal nº 9.283/2018, objetivando apontar a omissão legislativa estadual 

como condição limitante para o desenvolvimento científico da Instituição Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICT), em especial das Universidades nesta qualidade. 

Objetivando determinar dados acerca dos objetos correlatos à temática 

proposta como problema, realizou-se pesquisa quantitativa por meio de 

levantamento de informações disponibilizadas nas leis orçamentárias prestadas pelo 

Estado da Bahia do período compreendido entre 2014 a 2019, períodos que 

compreendem o cenário orçamentário anterior a Lei Federal n° 13.243/2016 e o 

Decreto Federal n° 9.283/2018, cuja quantificação dos resultados foi organizada 

sempre que possível em formato de série história para que pudesse ser determinada 

a existência ou não de variação significativa.  
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Igualmente, tendo em vista se tratar de informações institucionais 

consolidadas, foram extraídas informações de publicações oficiais do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concernentes ao depósito de patentes, 

registro de marcas e softwares, tratando-se de informações correlatas ao objeto 

pesquisado que retratam todo o período compreendido na base de dados do INPI. 

 Destaca-se que a escolha dos termos pesquisados vinculou-se ao objeto 

em estudo, com fito de fornecer fundamentação teórica ao trabalho, bem como a 

identificação do estágio atual do conhecimento referente ao tema (GIL, 2011), razão 

pela qual a compreensão do desenvolvimento das Universidades Estaduais da 

Bahia na qualidade de Instituições de Ciência, Inovação e Tecnologia (ICTs) foram 

delineados. 
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2 ARTIGO 

 

A ordem constitucional de um Estado tutela, em seu texto fundamental, os 

direitos que o legislador local reputa essenciais à manutenção da sua estrutura. 

Toda Constituição traz consigo uma filtragem de valores os quais definem o seu 

caráter político, o grau de intervenção estatal nas relações sociais e o âmbito de 

discricionariedade legislativa do legislador ordinário acerca de certas matérias 

(SILVA, 1998).  

Sob essa perspectiva, cada nova Constituição estabelece um modo próprio 

de tutela de direitos, e, em nível mais amplo, de limitação e controle do poder 

político, por meio da criação de meios e instituições necessárias para tal finalidade. 

A evolução histórica de determinado povo, elemento material do Estado (STRECK; 

MORAIS, 2009), influencia sensivelmente a regulamentação jurídica e a introdução, 

na Constituição formal, de temáticas anteriormente ignoradas ou relegadas ao 

segundo plano. 

Neste sentido, o tratamento conferido à produção científica e tecnológica, 

apesar de não ser uma novidade no direito constitucional brasileiro, representa um 

avanço em relação à amplitude e à correlação estabelecida com o desenvolvimento 

da ordem social (CUNHA; NOVELINO, 2016).  

Ante a importância dessas atividades para o Estado e para a sociedade, a 

Constituição determina a promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, à 

pesquisa, à capacitação e à inovação, devendo ser concedido tratamento prioritário 

à pesquisa científica básica e tecnológica, voltada principalmente à solução de 

problemas brasileiros e ao desenvolvimento de nosso sistema produtivo (BRASIL, 

Constituição, 1988). 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 promoveu a adoção do modelo 

gerencial e redesenhou o Estado no aspecto institucional, trazendo a busca pela 

modernização e racionalização da administração pública, redução de custos e 

aumento de eficiência, ensejando o exercício da cidadania, de um lado, e o 

desenvolvimento econômico, de outro (LENZA, 2018).  
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No contexto desta nova conjectura jurídico-constitucional, foi promulgado o 

Marco Legal de Ciência e Tecnologia (Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 

2016), também conhecida com Lei da Inovação, detendo como principal objetivo a 

criação de ambientes especializados e cooperativos em que a inovação seja 

estimulada.  

Trata-se, em verdade, de política pública que atende mandamento 

constitucional de otimização (ALEXY, 2008) do desenvolvimento nacional da Ciência 

e Tecnologia pela atuação direta e indireta do Estado, em ações concatenadas que 

visam que ações tecnológicas e de inovação sejam realizadas na maior medida, 

incentivando um ambiente propício para o desenvolvimento nacional (NOVELINO, 

2018).  

A concepção de política pública remonta a um curso proposital de ação 

seguida por um ator ou conjunto de atores ao lidarem com um problema ou questão. 

Essa definição envolve dois elementos: decisões tomadas por um conjunto de 

atores, não um ator isolado, e a ligação entre ação do governo e a percepção da 

existência de um problema ou questão que requer ação. A política pública é vista, 

então, como um fenômeno complexo constituído em várias decisões tomadas por 

inúmeros indivíduos e órgãos (HOWLETT; RAMESH, 2003).  

É justamente a atuação do Estado, na qualidade de ator político-social, que 

lhe representa a expressão Administração Pública, cuja atuação lhe confere 

prerrogativas e sujeições que se denomina como regime jurídico-administrativo 

(PIETRO, 2007).  

Importante ressaltar que, na visão clássica, as sujeições de atuação do 

Estado diferem visceralmente ao de um particular. Enquanto o particular observa o 

princípio da legalidade, onde o inciso II do art. 5° da CF prevê que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 

1988), o poder público se sujeita às leis.  

Assim, governar é atividade cuja realização exige a edição das leis (governo 

sub lege e per lege), tendo por corolário a confirmação de que o Poder Público não 

pode atuar nem contrariamente às leis, nem na ausência de lei.  
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Por outro lado, de modo a evitar que a Administração Pública se limite a 

executar normas jurídicas vigentes, fomentando antinomias legais e situações fático-

jurídicas desassociadas às finalidades perseguidas ao interesse público, 

modernamente, permite-se o abrandamento do princípio da legalidade com a 

prerrogativa do Administrador em valorar o ordenamento jurídico como um todo, o 

que denominou-se princípio da juridicidade (MEDAUR, 2012).  

Com base no princípio da juridicidade,  a Lei Federal n° 13.655, de 26 de 

abril de 2018, incluiu diversos dispositivos na Lei de Introdução às Normas de Direito 

Brasileiro (LINDB),  a qual disciplina a aplicação das normas jurídicas brasileiras de 

um modo geral, estabeleceu expressamente a possibilidade do Administrador 

Público decidir com base em valores abstratos, devendo demonstrar a necessidade 

e adequação da medida, bem como levar em consideração os obstáculos e as 

dificuldades reais, atendo-se as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem 

prejuízo dos direitos dos administrados (BRASIL, 2018). 

A Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (Marco da Ciência e 

Tecnologia) corresponde a norma federal em que a União, no exercício da 

competência concorrente para com os entes federativos, com base no art. 24, inciso 

IX, da CF (BRASIL, 1988), indicou normas gerais com objetivo de estabelecer 

medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, com vistas à capacitação e autonomia tecnológica e ao desenvolvimento 

do sistema produtivo nacional e regional do País.  

Por sua vez, o Estado da Bahia subsiste a vigência da Lei Estadual n° 

11.174/2008 correspondendo a um possível obstáculo à implementação das 

políticas públicas de incentivo à inovação, pesquisa científica e tecnológica no 

âmbito do Estado da Bahia, já que desatualizada para com a diretriz normativa 

federal, inclusive já com vigente regulamentação estabelecida pelo Decreto Federal 

n° 9.283/2018.  

Considerando-se a repartição constitucional das competências, sabe-se que 

os Estados detêm um dever-poder de legislar suplementarmente visando à 

implementação das diretrizes gerais já estabelecidas pela União, regulamentando de 

acordo com sua realidade e interesse locais, sem que ofenda a legislação federal 

(HORTA, 1995).  
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Assim, inexistindo norma estadual consentânea às novas diretrizes 

normativas federais que atue como fonte formal para atuação do Poder Público, 

resta configurada a omissão legislativa estadual, vez que ausentes o conjunto de 

normas jurídicas que disciplinariam o desempenho de atividades e de organizações 

de interesse coletivo voltadas à inovação e à tecnologia, vinculadas direta ou 

indiretamente à realização dos direitos fundamentais, caracterizado pela ausência 

de disponibilidade - princípio da indisponibilidade do interesse público - e pela 

vinculação à satisfação de determinados fins - princípio da supremacia do interesse 

público – (FILHO, 2005). 

 Os possíveis obstáculos a ausência de atualização normativa estadual 

podem ser representadas pelas normas diretivas estabelecidas na Lei Federal n° 

13.243/2018. 

Outro aspecto pesquisado corresponde à produção de inovação tecnológica 

pelas Universidades Estaduais. Neste importe, destaca-se que inovação 

corresponde à introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente 

melhorado, no que se refere às suas características ou usos previstos, ou ainda, à 

implementação de métodos ou processos de produção, distribuição, marketing ou 

organizacionais novos ou significativamente melhorados (OCDE, 2006).  

Igualmente relevante enfatizar que atualmente, no Estado da Bahia é a Lei 

Estadual n° 11.174/2008 (BAHIA, 2008), que dispõe sobre incentivos à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica em ambiente produtivo, em seu art. 3º, 

preconizando como poder-dever o estímulo voltado para atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços 

inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia.  

Neste mister, as Universidades Estaduais, com fundamento no artigo 2º, 

inciso V, da Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, redação dada pela 

Lei Federal n° 13.243/2016, competem a execução de atividades de pesquisa básica 

ou aplicada de caráter científico e tecnológico (BRASIL, 2004) (BRASIL, 2016). 

Diante dessas informações, reflete-se sobre quais seriam os 

desdobramentos jurídico-administrativos do fenômeno jurídico denominado lacuna 

legislativa do Estado da Bahia, sob a ótica da Lei Federal n° 13.243/2016 e o 

Decreto Federal n° 9.283/2018, objetivando apontar a omissão legislativa estadual 
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como condição limitante para o desenvolvimento científico da Instituição Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICT), em especial das Universidades Estaduais. 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

O conhecimento científico pretende entender a natureza e o universo em 

que vivemos por meio de elementos conhecidos, concretos e objetivos (FLEURY; 

MBARGA, 2015). Trata-se da sistematização racional de determinado objeto de uma 

mesma natureza que pode ser verificado metodicamente (LAKATOS; MARCONI, 

2011). O empoderamento do conhecimento científico deve resultar na melhoria da 

qualidade de vida, exercendo as Universidades, fontes natural da ciência, primazia 

na busca incansável por tal desiderato, sendo ainda mais relevante o seu papel no 

desenvolvimento tecnológico (NICOLSKY, 2013).  

Para tanto, a pesquisa compreendeu a investigação bibliográfica com leitura, 

análise e interpretação de livros, periódicos, artigos, sites confiáveis e documentos 

públicos para lastrear teoricamente o trabalho, bem como a identificação do estágio 

atual do conhecimento referente ao tema (GIL, 2011). 

Não obstante, a pesquisa coletou dados concernentes as quatro 

universidades estaduais da Bahia, dos últimos dez anos, identificando a repercussão 

da Lei Estadual nº 11.174/2008 (BAHIA, 2008), promovendo interface com os dois 

últimos anos, com o advento da Emenda Constitucional nº 85/2015 (BRASIL, 2015), 

a Lei Federal nº 13.243/2016 (BRASIL. 2016) e o Decreto Federal nº 9.283/2018 

(BRASIL. 2018), o que ocorreu através de pesquisa bibliométrica de artigos e 

patentes.  

Objetivando determinar dados acerca dos objetos correlatos à temática 

proposta como problema, realizou-se pesquisa quantitativa por meio de 

levantamento de informações disponibilizadas nas leis orçamentárias prestadas pelo 

Estado da Bahia do período compreendido entre 2014 a 2019, períodos que 

compreendem o cenário orçamentário anterior a Lei Federal n° 13.243/2016 e o 

Decreto Federal n° 9.283/2018, bem como a realidade atual, cuja quantificação dos 

resultados foi organizada sempre que possível em formato de série história para que 

pudesse ser determinada a existência ou não de variação significativa.  



16 

 

Igualmente, tendo em vista se tratar de informações institucionais 

consolidadas, foram extraídas informações de publicações oficiais do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concernentes ao depósito de patentes, 

registro de marcas e softwares, tratando-se de informações correlatas ao objeto 

pesquisado que retratam todo o período compreendido na base da dados do INPI. 

 Destaca-se que a escolha dos termos pesquisados vinculou-se ao objeto 

em estudo, com fito de fornecer fundamentação teórica ao trabalho, bem como a 

identificação do estágio atual do conhecimento referente ao tema (GIL, 2011), razão 

pela qual a compreensão do desenvolvimento das Universidades Estaduais da 

Bahia na qualidade de Instituições de Ciência, Inovação e Tecnologia (ICTs) podem 

ser delineados 

 

2.2 ANÁLISE  

 

Para Garcez Jr. et al. (2018) o alinhamento da legislação baiana com as 

novas diretrizes estabelecidas pelo Novo Marco de Ciência Tecnologia podem ser 

agrupadas em 4 (quatro) vertentes: a) reformulação conceitual – compreendendo as 

alterações das definições legais de Instituição Científica, Tecnológica e Inovação 

(ICT), Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), Parque Tecnológico e Pesquisador 

Público; b) compartilhamento de infraestrutura de pesquisa – desnecessidade de 

contraprestação financeira; c) mobilidade de pesquisadores para atuação em 

projetos de inovação – cômputo de efetivo exercício, inclusive na iniciativa privada; e 

d) estímulo ao processo de inovação das empresas – novos instrumentos de 

fomento como bônus tecnológico, encomenda tecnológica, concessão de bolsas, 

fundos de investimentos, fundos de participação, títulos financeiros, incentivados ou 

não, previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de 

concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais. 

As atualizações legislativas apontadas por Garcez Jr. Et al. (2018) incidiriam 

nos art. 2°, incisos III, V, VI e X, 3°, 4°, inciso I, 8º, § 1º, 21, § 1º e 2º, 22 e 25 da Lei 

Estadual n° 11.174/2008 detendo como base às inovações normativas estabelecidas 

na Lei Federal n° 13.243/2016, as quais podem ser representadas nos quadros 

abaixo: 
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Figura 1: Alinhamento conceitual segundo Garcez Jr. Et al. (2018): 

  

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 2: Compartilhamento de infraestrutura de pesquisa 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 3: Mobilidade de pesquisadores para atuação em projeto de inovação 

tecnológica 

 

Reformulação 
conceitual: Art. 2°, 

incisos III, V, VI e X, 
art. 3° da Lei 
Estadual n° 

11.174/2008 

Adoção de 
nomenclaturas da Lei 

Federal n° 
13.243/2016 

a) Instituição 
Científica e 

Tecnólogica do 
Estado da Bahia 
(ICTBA) para 

Instituição 
Científica, 

Tecnológica e de 
Inovação (ICT); 

b) Adoção da sigla 
NIT para referenciar 

os Núcleos de 
Inovação Tecnológica  

c) Novas definições 
de Parque 

Tecnólogico e 
Pesquisador Púbico 

Requisitos - arts. 4º e 8º 
da 

Lei Estadual n° 
11.174/2008 

Requisitos da Lei Federal 
n° 13.243/2016 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 4: Estímulo ao processo de inovação das empresas 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As pertinentes inovações legislativas não devem se limitar às indicadas,  

para Nicolsky (2013) pode-se apontar com um viés dirigente no citado Marco Legal 

da Ciência e Tecnologia o uso do poder de compra pelo Poder Público como 

ferramenta governamental voltada ao desenvolvimento da inovação e tecnologia, 

previsão contida em seu art. 19, § 2º, inciso VII. 

Lei Federal n° 13.243/2016 

Mobilidade permitida para 
todos, inclusive para professores 
em regime de dedicação 
exclusiva, com garantia de 
cômputo  como efetivo exercício 
para todos os efeitos, ainda que 
a mobilidade detenha como 
destinatário pessoas jurídicas de 
direito privado. 

Lei Estadual n° 11.174/2008 

Mobilidade condicionada à 
atuação em outro ICTBA, desde 
que compatível, garantindo-se 
os direitos e vantagens do cargo 
somente com a docência. 

NOVOS 
INSTRUMENTOS DE 

ESTÍMULOS 

Incentivados ou não, 
previsão de investimento 

em pesquisa e 
desenvolvimento em 

contratos de concessão 
de serviços públicos ou 
em regulações setoriais 

Concessão de 
bolsas 

Fundos de 
investimentos 

Fundos de 
participação 

Bônus 
tecnológico 

Encomenda 
Tecnológica 

Títulos 
Financeiros 
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 Tal previsão atende a anseios da comunidade científico-tecnológica vez que 

permite à Administração Pública fomentar a inovação por meio da aquisição de bens 

e/ou serviços, nos termos do art. 19, § 6º, inciso IX (BRASIL, 2016).  

Trata-se, em verdade, de política pública que atende a diretriz principiológica 

do uso da licitação como forma de desenvolvimento nacional sustentável, norma 

contida tanto no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993), quanto com 

igual teor no art. 3º da Lei Estadual nº 9.433/2005 (BAHIA, 2005) (BAHIA, 2005). Por 

sua vez, a Lei Estadual nº 11.174/2008 (BAHIA, 2008) não detêm tal previsão.  

Igualmente, verifica-se omissão legislativa estadual em sua Lei de Licitações 

(Lei Estadual nº 9.433/2005 (BAHIA, 2005) na imprevisão da dispensa de licitação 

para os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse 

público, contratarem diretamente Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação 

(ICT). 

Desta sorte, inexiste instrumento normativo a permitir que 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.  

Destaca-se que a contratação direta pela Administração Pública na citada 

hipótese é o único modo de ponderar os princípios constitucionais da moralidade, 

legalidade, economicidade e o objetivo constitucional do desenvolvimento nacional 

sustentável, posto a promoção direta de uma diretriz subvencionista do Estado 

(NICOLSKY, 2013).  

Outro ponto a ser destacado concerne na omissão constitucional do Estado 

da Bahia em ressoar simetria para com a Constituição da República Federativa do 

Brasil do seu art. 167, § 5º (BRASIL, 1988), que admite a transposição, o 

remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 

para outra, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com objetivo 

de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do 

Poder Executivo, sem necessidade de autorização legislativa.  

Trata-se de exceção à regra que veda realocação de recursos sem 

permissão legislativa (art. 167, inciso VI, CF) (BRASIL, 1988).  
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A realocação de recursos, sem a prévia autorização legislativa, abrangeria 

os institutos jurídico-contábeis da transposição que são remanejamentos na 

organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para 

outro; do remanejamento que consiste em realocações no âmbito dos programas de 

trabalho, dentro do mesmo órgão; e da transferência de recursos que podem ser 

conceituado como realocações de recursos entre as categorias econômicas de 

despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho (FURTADO, 

2005).  

Em teoria, a desnecessidade de autorização legislativa para a utilização 

destas ferramentas contábeis orçamentárias poderiam contribuir para que gestores 

tomem decisões que visem fomentar atividades de ciência, tecnologia e inovação 

concomitantes às eventuais demandas, sem o hiato temporal que poderiam 

arrefecer os objetivos almejados pelo Poder Público no quando de suas 

implementações.   

Detrai-se das omissões legislativas apontadas um desnivelamento normativo 

do Estado da Bahia, tanto da sua Constituição Estadual, desde o advento da 

Emenda Constitucional nº 85/2015 (BRASIL, 2015) que modificou diversos artigos 

da Constituição Federal, quanto da Lei Estadual nº 11.174/2008 (BAHIA, 2008) que 

se encontra assimétrica a Lei Federal nº 13.243/2016 (BRASIL. 2016) (Marco Legal 

da Ciência e Tecnologia) e ao Decreto Federal n° 9.283/2018. 

A Emenda Constitucional nº 85/2015 (BRASIL, 2015), a Lei Federal nº 

13.243/2016 (BRASIL, 2016) e o Decreto Federal n° 9.283/2018 (BRASIL, 2018) 

trouxeram modificações substanciais na seara normativa da Ciência e Tecnologia, 

trazendo significativos avanços na relação Instituição de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (ICT) e empresas (RAUEN, 2016).  

Frisa-se que o tratamento prioritário do Estado pelo progresso da ciência, 

tecnologia e inovação é mandamento constitucional expresso em seu art. 218, § 1º, 

exercendo as Universidades Públicas na qualidade de Instituições de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (ICTs) papel salutar para o desenvolvimento capilarizado e 

eficiente do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), nos 

termos do art. 219-B, da Constituição Federal e art. 19 da Lei Federal nº 

13.243/2016 (BRASIL. 2016).  

O Estado da Bahia, atualmente, conta com 4 (quatro) Universidades 

Estaduais, a saber: Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a Universidade do 
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Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade de Feira de Santana (UEFS) e 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Trata-se de autarquias estaduais, 

estas conceituadas hodiernamente como pessoa jurídica de direito público, 

integrante da Administração Indireta, criada por lei para desempenhar funções que, 

despidas de caráter econômico, seja própria e típica do Estado (MEIRELLES, 1990).   

Para consecução dos objetivos educacionais estabelecidos nas leis de 

criação das Universidades o Poder Executivo, após deliberação pela Assembleia 

Legislativa, disponibiliza anualmente recursos do tesouro detalhados na Lei 

Orçamentária Anual, em estrito cumprimento do disposto no art. 165, § 5º, inciso I, 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e art. 263 da Constituição do Estado da 

Bahia (BAHIA, 1989). Nos últimos cinco anos as leis orçamentárias foram 

aritmeticamente disponibilizadas, sem qualquer variação (Tabela 01). 

 

Tabela 01– Orçamento Universidades Estaduais / Recursos do Tesouro – 2014 a 2019. Lei 

Orçamentária Anual em milhões. 

UNIVERSIDADE 2014- 
LOA 

2015- 
LOA 

2016- 
LOA 

2017- 
LOA 

2018- 
LOA 

2019- 
LOA 

% 

Universidade 
Estadual do Estado 
da Bahia – UNEB 

 
397.557 

 
438.340 

 
476.055 

 
501.485 

 
547.568 

 
577.226 

39 

Universidade do 
Sudoeste da Bahia – 

UESB 

 
215.656 

 
237.699 

 
256.341 

 
270.007 

 
293.374 

 
311.187 

21 

Universidade 
Estadual de Feira de 

Santana – UEFS 

 
224.494 

 
247.495 

 
268.766 

 
282.864 

 
304.147 

 
317.502 

22 

Universidade 
Estadual de Santa 

Cruz – UESC 

 
183.830 

 
202.566 

 
219.717 

 
231.434 

 
249.627 

 
262.741 

18 

TOTAL 1.021.537 1.126.100 1.220.879 1.285.790 1.394.716 1.468.656 100 

Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2014 – 2019. Disponível em: 
http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos-orcamentários.  Acessado em: Outubro.2018. 
Elaborado pelo autor.  

 

 

Neste sentido, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) possui 129 

cursos de graduação presenciais e 14 à distância, 50 cursos de especialização e 19 

programas de pós-graduação strictu sensu, além de diversas atividades de pesquisa 

e extensão, contando com 4041 servidores, docentes e do quadro técnico-

administrativo (UNEB, 2019).  

Por sua vez, a Universidade do Estado da Bahia (UESB) possui 47 cursos 

de graduação presenciais e 4 à distância, 19 cursos de especialização e 21 

programas de pós-graduação strictu sensu, além de diversas atividades de pesquisa 
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e extensão, contando com 3610 servidores, docentes e do quadro técnico-

administrativo (UESB, 2018). 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) possui 28 cursos de 

graduação presenciais e 2 à distância, 7 cursos de especialização e 25 programas 

de pós-graduação strictu sensu, além de diversas atividades de pesquisa e 

extensão, não havendo informação consolidada acerca do quantitativo de docentes 

e servidores do quadro técnico-administrativo. (UEFS, 2015).  

Por fim, a Universidade Estadual de Santa Cruz possui 33 cursos de 

graduação presenciais e 5 à distância, 16 cursos de especialização e 24 programas 

de pós-graduação strictu sensu, além de diversas atividades de pesquisa e 

extensão, tendo disponível envolvendo mais de 795 docentes e 400 servidores do 

quadro técnico-administrativo. (UESC, 2017). 

Neste contexto, utilizando-se da base de dados do INPI, buscou-se 

consolidar quantitativamente a produção tecnológica das Universidades Estaduais 

consubstanciadas no depósito de patentes, registro de marcas e software, 

alcançando-se os resultados sintetizados na tabela 2. 

 

Tabela 02– Histórico Anual de Depósito de Patentes das UEBAs – 2014 a 2019. 

UNIVERSIDADE 2014 e 
anteriores 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Universidade Estadual do Estado 
da Bahia (UNEB) 

6 - 1 1 2 - 10 

Universidade do Sudoeste da Bahia  
(UESB) 

7 1 2 - - 1 11 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana  (UEFS) 

2 1 7 3 - 1 14 

Universidade Estadual de Santa 
Cruz  

(UESC) 

16 3 7 7 3 1 37 

TOTAL 31 5 17 11 5 3 72 

Fonte: Depósitos de Patente, 2014 – 2019. Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login.  Acessado em: Ago.2019. Elaborado 
pelo autor.  

 

A UESC registrou 37 (trinta e sete) depósitos de patentes junto ao INPI, 

correspondendo a 51% do total de submissões das Universidades Estaduais. Outro 

dado relevante apontado é a diminuição dos depósitos em 2018. A UESC se 

destaca, apresentando montante significativamente maior de 74% do montante total 

do registro de marcas. Destaca-se, ainda, que no ano de 2015 fora à única 

Universidade a proceder registro de marca junto ao INPI. (Tabela 3).  

 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login
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Tabela 03– Histórico Anual de Registro de Marcas das UEBAs – 2014 a 2019. 

UNIVERSIDADE 2014 e 
anteriores 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Universidade Estadual do Estado 
da Bahia (UNEB) 

3 - 1 1 3 1 9 

Universidade do Sudoeste da Bahia  
(UESB) 

- - - - - - 0 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana  (UEFS) 

4 - 3 - - - 7 

Universidade Estadual de Santa 
Cruz  

(UESC) 

2 11 8 6 13 1 41 

TOTAL 9 11 12 7 15 - 55 

Fonte: Registro de Marcas, 2014 – 2019. Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_titular.jsp.  Acessado em: Ago.2019. Elaborado pelo 
autor.  
 
 
Tabela 04– Histórico Anual de Registro de Software das UEBAs – 2014 a 2019. 

UNIVERSIDADE 2014 e 
anteriores 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Universidade Estadual do Estado 
da Bahia (UNEB) 

7 6 10 - 21 1 45 

Universidade do Sudoeste da Bahia  
(UESB) 

- - - - - - 0 

Universidade Estadual de Feira de 
Santana  (UEFS) 

- - - - - - 0 

Universidade Estadual de Santa 
Cruz  

(UESC) 

6 1 1 2 - - 10 

TOTAL 13 7 11 2 21 - 55 

Fonte: Registro de Software, 2014 – 2019. Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/programas/ProgramaSearchBasico.jsp.  Acessado em: Ago.2019. 
Elaborado pelo autor.  

 

Neste aspecto, a UNEB capitalizou em quase sua totalidade os registros de 

software junto ao INPI, obtendo 45 submissões, perfazendo 82% do montante total 

produzido pelas UEBAs. Frisa-se que dos 21 registros feitos no ano de 2018, 9 

correspondem a um único projeto, denominado a “A Física e o Cotidiano”.  

Tangente as investigações sobre contratações diretas redundaram em 

fracasso concernente ao uso do poder de compras do Poder Público como incentivo 

à tecnologia e a inovação através da dispensa de licitação autorizando a 

Administração Pública proceder a contratação direta de Instituição de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, 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 
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inovador, não se encontrou qualquer contratação direta na base de dados licitatórios 

do Estado da Bahia. 

A omissão legislativa em alinhar-se ao Novo Marco da Ciência, Tecnologia e 

Inovação estabelecido pelo bloco de inovação iniciado pela Emenda Constitucional 

nº 85/2015, sedimentado com Lei Federal n° 13.243/2016 e, regulamentado pelo 

Decreto Federal n° 9.283/2018, não é exclusivo ao Estado da Bahia, em verdade, 

apenas os Estados de Acre (AC), Amapá (AP), Distrito Federal (DF),  Mato Grosso 

do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Pernambuco (PE) e São Paulo (SP),  

realizaram simetria normativa, com a Lei Estadual n° 3.387, de 21 de junho de 2018 

(ACRE, 2018), Lei Estadual n° 2.333, de 25 de abril de 2018 (AMAPÁ, 2018), Lei 

Estadual n° 6.140, de 03 de maio de 2018 (DISTRITO FEDERAL, 2018), Decreto 

Estadual n° 15.116, de 13 de dezembro de 2018, (MATO GROSSO DO SUL, 2018), 

Lei Estadual n° 22.929, de 12 de janeiro de 2018 (MINAS GERAIS, 2018), Lei 

Estadual n° 8.426, de 16 de novembro de 2016 (PARÁ, 2016),  Lei Complementar n° 

400, de 18 de dezembro de 2018 (PERNAMBUCO, 2018), e Decreto Estadual n° 

62.817, de 04 de setembro de 2017 (SÃO PAULO, 2017), respectivamente. 

 

Tabela 5 – Estados x Atualização Normativa 

ESTADO 
ATUALIZAÇÃO 

NORMATIVA 
NORMA VIGENTE 

ACRE SIM Lei Estadual n° 3.387, de 21 de junho de 2018 
ALAGOAS NÃO - 
AMAPÁ SIM Lei Estadual n° 2.333, de 25 de abril de 2018 
AMAZONAS NÃO - 
BAHIA NÃO - 
CEARÁ NÃO - 
DISTRITO FEDERAL SIM Lei Estadual n° 6.140, de 03 de maio de 2018 
ESPÍRITO SANTO NÃO - 
GOIÁS NÃO - 
MARANHÃO NÃO - 
MATO GROSSO NÃO - 
MATO GROSSO DO 
SUL 

SIM Decreto Estadual n° 15.116, de 13 de dezembro de 2018 

MINAS GERAIS SIM Lei Estadual n° 22.929, de 12 de janeiro de 2018 
PARÁ SIM Lei Estadual n° 8.426, de 16 de novembro de 2016 
PARAÍBA NÃO - 
PARANÁ NÃO - 
PERNAMBUCO SIM Lei Complementar n° 400, de 18 de dezembro de 2018 
PIAUÍ NÃO - 
RIO DE JANEIRO NÃO - 
RIO GRANDE DO 
NORTE 

NÃO - 

RIO GRANDE DO SUL NÃO - 
RONDÔNIA NÃO - 
RORAIMA NÃO - 
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SANTA CATARINA NÃO - 
SÃO PAULO SIM Decreto Estadual n° 62.817, de 04 de setembro de 2017 
SERGIPE NÃO - 
TOCANTINS NÃO - 

Fonte: Compilado autor. 

 

O alinhamento normativo para com o bloco de inovação corresponde a 

passo decisivo para a realização de política pública, vez que a desatualização 

legislativa estadual demonstrou-se como uma das fontes do problema do paradoxo 

tecnológico (GARCEZ JR. Et al, 2018), o qual pode ser definido na incongruência 

entre a capacidade tecnológica instalada num determinado território com a 

insuficiência no relacionamento com os agentes produtivos (GARCEZ JÚNIOR, et 

al., 2016).  

Desta forma, a efetiva implementação legislativa incrementadora dos 

instrumentos estabelecidos pelo Novo Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação 

possui potencial em atingir a finalidade que se destinada, vez que enfrentar às 

fontes do problema, perquirir resultados e estabelecer metas compatíveis com os 

objetivos propostos, correspondem a indícios de efetiva implantação da política 

pública (IPEA, 2018). 

 
A título de exemplo, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP) no ano de 2018 depositou 361 (Trezentos e sessenta e um) pedidos 

de patentes e 105 (cento e cinco) registros de softwares (UNESP, 2018), 

produtividade tecnológica 5 (cinco) vezes ao resultado histórico de número de 

patentes e quase a 2 (duas) vezes ao número de registro de softwares em todas as 

Universidades Estaduais do Estado da Bahia consolidados nas Tabelas 2 e 4, 

números alcançados pela UNESP com orçamento para o ano de 2018 em R$ 

2.628.133,672,00 (UNESP, 2018), o que equivale ao dobro do orçamento de todas 

as UEBAs para o mesmo período (tabela 01): 

 

Tabela 06– Comparativo UEBAs x UNESP. Depósito de patentes e registro de Software. 

UNIVERSIDADE Depósitos de patentes Registros de 

softwares 

Período 

    

UEBAs 70 54 Todos os anos. 

UNESP 361 105 Apenas em 2018 
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Fonte: Depósitos de Patente, 2014 – 2019. Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchAvancado.jsp.  Registro de Software, 2014 – 
2019. Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/programas/ProgramaSearchBasico.jsp.  
Acessado em: Fevereiro.2019. Elaborado pelo  autor.  

 
  Reforça-se, ainda que a comparação seja realizada com ente federativo 

que não detenha um sistema de ciência, tecnologia e inovação capilarizado como o 

Estado de São Paulo, persiste o resultado alcançado de estagnação científica do 

Estado da Bahia em detrimento do acentuado avanço vivenciado por ente federativo 

que tenha promovido o alinhamento normativo com a Lei Federal nº 13.243/2016 

(BRASIL. 2016) e o Decreto Federal n° 9.283/2018 (BRASIL. 2018).  

É o caso do Estado do Pará (PA), que através da Lei Estadual n° 8.426, de 

16 de novembro de 2016 (PARÁ, 2016) impulsionou seus resultados em número de 

depósito de patentes e softwares por sua única Universidade Estadual, a UEPA 

(Universidade do Estado do Pará), após o citado alinhamento normativo: 

 

Tabela 07– Comparativo UEBAs x Estado do Pará. Depósito de patentes e registro de Software. 

 

 

UNIVERSIDADES 

Depósitos de 

patentes 

Período  

 ≤ 2016 

 

Depósitos de 

patentes 

Período  

 ≥ 2016 

 

Registros de 

softwares 

Período 

≥ 2016 

Registros de 

softwares 

Período 

 ≤ 2016 

 

UEBAs 53 17 31 23 

UEPA 8 21 1 21 

Fonte: Depósitos de Patente, 2014 – 2019. Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchAvancado.jsp.  Registro de Software, 2014 – 
2019. Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/programas/ProgramaSearchBasico.jsp.  
Acessado em: julho.2019. Elaborado pelo autor.  

 

Destaca-se que as indicações do Estado do Pará e de São Paulo se justifica 

pelo pioneirismo de suas legislações estaduais que remontam a Lei Estadual n° 

8.426, de 16 de novembro de 2016, e o Decreto Estadual n° 62.817, de 04 de 

setembro de 2017, respectivamente.  

Frisa-se, que, os demais entes federativos alinhados normativamente como 

Acre (AC), Amapá (AP), Distrito Federal (DF), Mato Grosso do Sul (MS), Minas 

Gerais (MG) e Pernambuco (PE) possuem legislações datadas do ano de 2018, 

inviabilizando a coleta dos dados para comparação, em razão do breve decurso 

temporal. 
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Outrossim, ainda que a comparação seja estabelecida no âmbito territorial 

do Nordeste, se encontra em defasagem de pesquisa tecnológica quando se 

comparado ao Estado de Pernambuco e, pouca vantagem para os Estados do 

Ceará e Paraíba (CLARIVATE ANALYTICS, 2016): 

 

 

Tabela 08– Comparativo Estados do Nordeste – Pesquisa Científica 

ESTADO Document

os 

extraídos 

Web 

Science 

Citaçõe

s 

% 

Documento

s Top 1% 

% 

Document

os Top 

10% 

% 

Colaboraçã

o Industrial 

% 

Colaboração 

Internacionai

s 

Pernambuco 10,589 0,71 0,54 5,18 0,85 26,92 

Bahia 9,189 0,73 0,78 5,27 0,79 28,11 

Ceará 7,559 0,76 0,73 5,97 0,74 25,58 

Paraíba 6,276 0,64 0,45 4,70 0,29 20,16 

Rio Grande do 

Norte 

5,474 0,75 0,62 5,06 0,62 28,64 

Sergipe 2,658 0,72 0,56 5,38 0,64 24,23 

Piauí 2,066 0,53 0,15 3,87 0,19 16,46 

Alagoas 1,819 0,71 0,38 6,05 0,44 29,41 

Maranhão 1,715 0,73 0,52 4,14 0,35 20,00 

Fonte: Compilado pelo autor.  

 

Os dados apresentados indicam a necessidade de implementação legislativa 

estadual com fito no alinhamento normativo com a Lei Federal nº 13.243/2016 

(BRASIL. 2016) (Marco Legal da Ciência e Tecnologia) e o Decreto Federal n° 

9.283/2018 (BRASIL. 2018). 

 

2.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

    

Analisando a participação de cada uma das Universidades nos orçamentos 

anuais (Tabela 01) da ausência de oscilação dos percentuais aponta para a 

inexistência de qualquer critério acadêmico-institucional a ser sopesado anualmente 

pela Assembleia Legislativa, denotando a desconsideração qualitativa das atividades 

desenvolvidas por cada IES, preferindo-se a manutenção percentual quantitativa. 
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Desta sorte, interfaceando para com as tabelas 01 a 04 se observa que o 

método adotado na elaboração e aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado 

da Bahia apresenta-se incongruente aos dados coletados junto ao INPI que indicam 

produção tecnológica diversa. As informações colhidas apontam que a mera 

disponibilização orçamentária não representa quantitativamente o desenvolvimento 

científico caracterizado pela produção tecnológica dos depósitos de patentes, 

registro de marcas e softwares, sugerindo que o empoderamento do conhecimento 

científico a ser exercido pelas Universidades, dependem de fatores diversos e 

sinérgicos, para alcance do seu papel no desenvolvimento tecnológico (NICOLSKY, 

2013).  

Sob este aspecto cumpre destacar recente julgado pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário n° 635.659/SP, em 20 

de agosto de 2015, que alerta acerca do mandamento dirigido ao legislador que, ao 

elaborar a lei em sentido lato sensu, como é o caso da LOA, deve-se buscar em 

bases empíricas, de pesquisas, dados e na ciência elementos de sustentação ao 

seu conteúdo, sob pena de inconstitucionalidade, por ofensa aos princípios 

constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (STF, 2015). Trata-se de 

denominado controle de justificabilidade ou de sustentabilidade, adaptação à teoria 

de origem alemã “Vertretbarkeitskontrolle” (BIFFE JUNIOR; LEITÃO JUNIOR, 2017).  

Destaca-se o posicionamento de Miranda (2013) salientando que o rateio da 

cota orçamentária definida para cada universidade possui como fundamento 

entendimento coletivo oriundo do Fórum de Reitores das Universidades do Estado 

da Bahia, informando, por outro lado, que os atores envolvidos desconhecem 

pormenorizadamente as nuances orçamentárias, pelo que concluiu na ausência de 

transparência, divulgação e acessibilidade, reportando como insuficiente às 

condições para modernização dos mecanismos de planejamento e gestão 

governamental.  Os dados levantados concernente as últimas leis orçamentárias 

anuais indicam linearidade, denotando a desconsideração da produção cientifica 

realizada pelas Universidades Estaduais do Estado da Bahia. 
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3 PRODUTO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação estabelece em seu art. 24 do Regimento 

Geral que o trabalho de conclusão do curso dar-se-á nos termos do § 3º, art. 7°, da 

Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009, o qual indica diferentes 

formatos a atender a diretriz curricular, em estrita consonância com sua natureza 

profissional voltada a propriedade intelectual e transferência de tecnologia par 

inovação. 

Para o resultado deste projeto escolheu-se o modelo profissional, ou a 

produção de um artigo submetido ou publicado em revista que possua no mínimo 

QUALIS-B1 na área de Administração e a elaboração de Minuta de Decreto 

Regulamentador.  

O artigo científico será submetido à Revista de Administração e Inovação 

– RAI mantida pela Universidade de São Paulo (USP), com ISSN 1809-2039 e 

Qualis B1, subsidiado pelo levantamento bibliográfico e de dados confirmaram a 

hipótese de que a omissão legislativa é um fator limitante das Universidades na 

qualidade de ICTs. 

Para tanto, percorreu-se os conceitos e desdobramentos do fenômeno 

jurídico da omissão legislativa e o regime jurídico administrativo, de modo a 

despertar atenção das repercussões históricas e legais correlatas à ciência e a 

tecnologia. A análise perpassou desde a edição da Lei Federal n° 10.973/2004, à Lei 

Estadual n° 11.174/2008 até a Emenda Constitucional n° 85/2015, por último inseriu-

se a discussão atualizada com o Decreto Federal nº 9.283/2018. Pelo que, 

posteriormente, compararam-se os paradigmas legais com a atuação dos ICTs 

(Universidades), sendo confirmada a hipótese levantada, bem como vislumbrado 

outros fatores relacionados a serem objetos de outras pesquisas. 

 O segundo produto caracteriza-se numa minuta de decreto 

regulamentador detendo como parâmetro legal o atual Projeto de Lei Estadual que 

dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação 

científica e tecnológica e à inovação no Estado da Bahia. Pretende-se que, uma vez 

aprovado o texto do citado projeto de lei, a versada minuta represente regulamento 
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estruturado e factível para viabilizar a execução dos avanços normativos 

estabelecidos. 

Frisa-se que a elaboração da multicitada Minuta de Decreto apresenta-se 

consentânea com o art. 24 do Regimento Geral do PROFNIT, vez que se amolda em 

produto tecnológico caracterizado no desenvolvimento de material técnico-normativo 

com fito em regulamentar e instruir técnicas e processos científico-tecnológicos com 

base no Novo Marco Legal no quando da implementação pelo Estado da Bahia. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados levantados demonstram a existência de um processo de 

desestruturação das atividades de inovação e dos esforços de desenvolvimento de 

capacidades locais estratégicas em ciência e tecnologia. A lacuna legislativa no 

Estado da Bahia, sob a ótica da Lei Federal n° 13.243/2016 e do Decreto Federal n° 

9.283/2018, poderia ser um dos fatores a limitação do desenvolvimento científico 

das Universidades nesta qualidade, coexistindo outros que não correspondem ao 

objeto pesquisado. De certo, a atualização dos marcos legais com a devida 

regulamentação indica primeiro passo para o desenvolvimento científicos da IES. 

Observou-se o fenômeno por meio da análise, principalmente, da situação 

do orçamento e da produção tecnológica das UEBAs, interfaceando as leis 

orçamentárias do período de 2014 a 2019, com a base de dados do INPI 

relacionados ao depósito de patentes, registro de marca e software. No primeiro 

caso verificou-se uma linearidade dos valores de disponibilização nas Leis 

Orçamentárias Anuais (LOA). No segundo caso, a produção tecnológica das 

Universidades Estaduais apontam dados diametralmente opostos ao quantitativo 

orçamentário, indicando a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), menor 

orçamento entre as UEBAs, como a maior depositária de patentes, registradora de 

marcas e a segunda em softwares. 

Portanto, a linearidade do orçamento e a produção tecnológica das UEBAs 

ao longo do tempo evidenciam ausência de política estatal substanciada na omissão 

legislativa do Estado da Bahia em atualizar bloco legal de inovação e tecnologia à 

Lei Federal n° 13.243/2016 e do Decreto Federal n° 9.283/2018.  

A pesquisa não alcançou demonstrar as causas da omissão legislativa. 

Portanto, mais investigações nesse sentido são necessárias, inclusive com potencial 

de identificar outras causas que expliquem de forma consistente o fenômeno 

jurídico-administrativo da omissão legislativa estadual como condição limitante para 

o desenvolvimento científico da Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação 

(ICT), em especial das Universidades nesta qualidade. 
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APÊNDICE A – MINUTA DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO LEI ESTADUAL DE 

INOVAÇÃO  

 
 

DECRETO Nº XXXXX, DE X DE XXXXXXXX DE XXXX 

  

Regulamenta a Lei nº xxxxx/xxxx, para 
estabelecer 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. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelos incisos II e V, do art. 105, da Constituição do Estado da 
Bahia, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei 
nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, a Lei Estadual n° XX, de XX de XX de XXXX, 
que revogou a Lei Estadual n° 11.174, de 09 de dezembro de 2008, e alterou a Lei 
nº 9.433, de 01 de março de 2005 e a Lei no 6.403, de 20 de maio de 1992. 

DECRETA:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Art. 1º.  Este Decreto regulamenta o disposto na Lei Estadual n° 

XX, de XX de XX de XXXX, a Lei nº 9.433, de 01 de março de 2005 e a Lei no 6.403, 
de 20 de maio de 1992,, 9, para estabelecer 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 do Estado da Bahia, em consonância com as normas gerais estabelecidas 
na Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, nos arts. 265 e 268, ambos da 
Constituição Estadual, e dos arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A, todos da 
Constituição Federal.  

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

 
II - 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 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.283-2018?OpenDocument
http://www.jusbrasil.com/topico/10685354/artigo-105-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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incremental, obtida por um ou mais criadores; 
 
III - Criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de 

criação; 
 
IV - Incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva 

estimular ou prestar apoio logístico, 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; 

 
V - 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 características a produto, 
serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo 
ganho de qualidade ou desempenho; 

 
 
VI - Tecnologia Social: conjunto de tecnologias, técnicas, métodos, 

práticas, processos e produtos construídos, desenvolvidos e aplicados na interação 
com a população e apropriados por ela, que representa soluções para a integração e 
inclusão social e melhoria da qualidade de vida; 

 
VII - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação - ICT: órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede 
e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou 
estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o 
desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos; 

 
VIII - Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT: estrutura instituída por uma 

ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a 
gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as 
atribuições previstas na Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016;     

  
IX - Fundação de Apoio: fundação criada 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, 
registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei Federal nº 8.958, de 20 de dezembro de 
1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual e municipal;  

 
X - 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;  

 
XI - Inventor Independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, 

cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação; 
 
XII - Parque Tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento 
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empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade 
industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de 
pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas 
e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si;  

 
XIII - Polo Tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado 

pela presença dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas 
correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos 
operacionais com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados 
e com predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para 
consolidação, marketing e comercialização de novas tecnologias;  

 
XIV - Extensão Tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no 

aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à 
sociedade e ao mercado; 

 
 
XV - 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 tecnológico, de contratação de 
serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta 
for meramente complementar àqueles serviços, nos termos do respectivo 
regulamento;  

 
XVI - Capital Intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da 

organização, passível de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. 

 
 

CAPÍTULO II 

DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS 

E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO 

Seção I 

Das alianças estratégicas e dos projetos de cooperação  

Art. 3º  A administração pública direta, autárquica e fundacional, incluídas 
as agências reguladoras, e as agências de fomento poderão estimular e apoiar a 
constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 
cooperação que envolvam empresas, ICT e entidades privadas sem fins lucrativos 
destinados às atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração 
de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de 
tecnologia. 

§ 1º  O apoio previsto no caput poderá contemplar: 

I - as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica; 
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II - as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de 
ambientes promotores da inovação, incluídos os parques e os polos tecnológicos e 
as incubadoras de empresas; e 

III - a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados. 

§ 2º  Para os fins do disposto no caput, as alianças estratégicas poderão 

envolver parceiros estrangeiros, especialmente quando houver vantagens para as 
políticas de desenvolvimento tecnológico e industrial na atração de centros de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresas estrangeiras. 

§ 3º  Na hipótese de desenvolvimento de projetos de cooperação 
internacional que envolvam atividades no exterior, as despesas que utilizem 
recursos públicos serão de natureza complementar, conforme instrumento jurídico 
que regulamente a aliança, exceto quando o objeto principal da cooperação for a 
formação ou a capacitação de recursos humanos. 

§ 4º  Quando couber, as partes deverão prever, em instrumento jurídico 
específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados 
da exploração das criações resultantes da parceria. 

§ 5º  As alianças estratégicas e os projetos de cooperação poderão ser 
realizados por concessionárias de serviços públicos por meio de suas obrigações 
legais de pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

Seção II 

Da participação minoritária no capital e dos fundos de investimento  

Art. 4º  Ficam as ICT públicas integrantes da administração pública 
indireta, as agências de fomento, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista autorizadas 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 as prioridades definidas nas políticas de 
ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial. 

§ 1º  A entidade de que trata o caput estabelecerá a sua política de 

investimento direto e indireto, da qual constarão os critérios e as instâncias de 
decisão e de governança, e que conterá, no mínimo: 

I - a definição dos critérios e dos processos para o investimento e para a 
seleção das empresas; 

II - os limites orçamentários da carteira de investimentos; 

III - os limites de exposição ao risco para investimento; 

IV - a premissa de seleção dos investimentos e das empresas-alvo com 
base: 
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a) na estratégia de negócio; 

b) no desenvolvimento de competências tecnológicas e de novos 
mercados; e 

c) na ampliação da capacidade de inovação; 

V - a previsão de prazos e de critérios para o desinvestimento; 

VI - o modelo de controle, de governança e de administração do 
investimento; e 

VII - a definição de equipe própria responsável tecnicamente pelas 
atividades relacionadas com a participação no capital social de empresas. 

§ 2º  A participação minoritária de que trata este artigo observará o 
disposto nas normas orçamentárias pertinentes. 

§ 3º  A entidade poderá realizar o investimento: 

I - de forma direta, na empresa, com ou sem coinvestimento com 
investidor privado; ou 

II - de forma indireta, por meio de fundos de investimento constituídos 
com recursos próprios ou de terceiros para essa finalidade. 

§ 4º  O investimento de forma direta de que trata o inciso I do § 3º, 
quando realizado por ICT pública integrante da administração pública indireta, 
observará os seguintes critérios, independentemente do limite de que trata o § 5º: 

I - o investimento deverá fundar-se em relevante interesse de áreas 
estratégicas ou que envolvam a autonomia tecnológica ou a soberania nacional; e 

II - o estatuto ou contrato social conferirá poderes especiais às ações ou 
às quotas detidas pela ICT pública, incluídos os poderes de veto às deliberações 
dos demais sócios, nas matérias em que especificar. 

§ 5º  Fica dispensada a observância aos critérios estabelecidos no § 4º 
nas hipóteses em que: 

I - a ICT pública aporte somente contribuição não financeira, que seja 
economicamente mensurável, como contrapartida pela participação societária; ou 

II - o investimento da ICT pública seja inferior a cinquenta por cento do 
valor total investido e haja coinvestimento com investidor privado, considerada cada 
rodada isolada de investimento na mesma empresa. 

§ 6º  Os fundos de investimento de que trata o inciso II do § 3º serão 
geridos por administradores e gestores de carteira de investimentos registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários. 
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§ 7º  O investimento poderá ser realizado por meio de: 

I - quotas ou ações; 

II - mútuos conversíveis em quotas ou ações; 

III - opções de compra futura de quotas ou ações; ou 

IV - outros títulos conversíveis em quotas ou ações. 

§ 8º  A participação minoritária de ICT pública integrante da administração 
pública indireta no capital social de empresa ficará condicionada à consecução dos 
objetivos de suas políticas institucionais de inovação. 

§ 9º  As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas 
subsidiárias poderão investir direta ou indiretamente nas empresas, observado o 
disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

§ 10.  As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas 
subsidiárias poderão realizar mais de uma rodada de investimento na mesma 
empresa. 

§ 11.  O investimento feito por ICT pública integrante da administração 
pública direta poderá ocorrer somente por meio de entidade da administração 
indireta, a partir de instrumento específico com ela celebrado.  

Art. 5º  Ficam as ICT públicas integrantes da administração indireta, as 
agências de fomento, as empresas públicas e as sociedades de economia mista 
autorizadas a instituir fundos mútuos de investimento em empresas cuja atividade 
principal seja a inovação. 

§ 1º  Os fundos mútuos de investimento de que trata o caput serão 

caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, na forma estabelecida na Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, destinados à aplicação em carteira diversificada de valores 
mobiliários de emissão dessas empresas. 

§ 2º  Cabe à Comissão de Valores Mobiliários editar normas 
complementares sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos 
fundos mútuos de investimento a que se refere o caput.  

Seção III 

Dos ambientes promotores da inovação  

Art. 6º  A administração pública direta, as agências de fomento e as ICT 
poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores 
da inovação, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento 
da competitividade e a interação entre as empresas e as ICT. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm


43 

 

§ 1º  Para os fins previstos no caput, a administração pública direta, as 

agências de fomento e as ICT públicas poderão: 

I - ceder o uso de imóveis, sob o regime de cessão de uso de bem 
público, para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação: 

a) à entidade privada, com ou sem fins lucrativos, que tenha por missão 
institucional a gestão de ambientes promotores da inovação; ou 

b) diretamente às empresas e às ICT interessadas. 

II - participar da criação e da governança das entidades gestoras de 
ambientes promotores da inovação, desde que adotem mecanismos que assegurem 
a segregação das funções de financiamento e de execução e operação; 

III - conceder, quando couber, financiamento, subvenção econômica, 
outros tipos de apoio financeiro reembolsável ou não reembolsável e incentivos 
fiscais e tributários, para a implantação e a consolidação de ambientes promotores 
da inovação, incluída a transferência de recursos públicos para obras que 
caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas 
físicas em terrenos de propriedade particular, destinados ao funcionamento de 
ambientes promotores da inovação, em consonância com o disposto no art. 19, § 6º, 
inciso III, da Lei nº 10.973, de 2004, e observada a legislação específica; e 

IV - disponibilizar espaço em prédios compartilhados aos interessados em 
ingressar no ambiente promotor da inovação. 

§ 2º  A cessão de que trata o inciso I do § 1º será feita mediante 
contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, das entidades, das empresas 
ou das ICT de que tratam as alíneas “a” e “b” do referido inciso. 

§ 3º  A transferência de recursos públicos, na modalidade não 
reembolsável, para obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a 
instalação de novas estruturas físicas, quando realizada em terreno de propriedade 
de ICT privada e destinado à instalação de ambientes promotores da inovação, 
ficará condicionada à cláusula de inalienabilidade do bem ou formalização de 
transferência da propriedade à administração pública na hipótese de sua dissolução 
ou extinção. 

§ 4º  As ICT públicas e as ICT privadas beneficiadas pelo Poder Público 
prestarão informações a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação sobre os 
indicadores de desempenho de ambientes promotores da inovação, quando couber, 
na forma de norma complementar a ser editada pelo Secretario de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

§ 5º  O apoio de que trata o caput poderá ser prestado de forma isolada 

ou consorciada, com empresas, entidades privadas, ICT ou órgãos de diferentes 
esferas da administração pública, observado o disposto no art. 218, § 6º, no art. 219, 
parágrafo único, e no art. 219-A da Constituição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art19%C2%A76iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art19%C2%A76iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art218%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219a
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§ 6º  Na hipótese de cessão onerosa de bem imóvel da Estado da Bahia 
que envolva contrapartida financeira, nos termos dos § 1º e § 2º, o código de 
arrecadação será o de receita patrimonial da Estado da Bahia.  

Art. 7º  Na hipótese de dispensa de licitação de que tratam o art. 
24, caput, inciso XXXI, da Lei nº 8.666, de 1993, e o art. 3º da Lei nº 10.973, de 
2004, para fins da cessão de uso de imóveis públicos para a instalação e a 
consolidação de ambientes promotores da inovação, caberá ao cedente: 

I - providenciar a publicação, em sítio eletrônico oficial, de extrato da 
oferta pública da cessão de uso, a qual conterá, no mínimo: 

a) a identificação e a descrição do imóvel; 

b) o prazo de duração da cessão; 

c) a finalidade da cessão; 

d) o prazo e a forma de apresentação da proposta pelos interessados; e 

e) os critérios de escolha do cessionário; e 

II - observar critérios impessoais de escolha, a qual será orientada: 

a) pela formação de parcerias estratégicas entre os setores público e 
privado; 

b) pelo incentivo ao desenvolvimento tecnológico; 

c) pela interação entre as empresas e as ICT; ou 

d) por outros critérios de avaliação dispostos expressamente na oferta 
pública da cessão de uso. 

§ 1º  A oferta pública da cessão de uso será inexigível, de forma 
devidamente justificada e demonstrada, na hipótese de inviabilidade de competição. 

§ 2º  A cessão de uso ficará condicionada à apresentação, pelo 
interessado, de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da Estado da Bahia, Certificado de Regularidade do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e 
prova de regularidade relativa à Seguridade Social, hipótese em que serão 
consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas. 

§ 3º  O termo de cessão será celebrado pela autoridade máxima do órgão 
ou da entidade pública cedente, permitida a delegação, vedada a subdelegação. 

§ 4º  O cedente poderá receber os recursos oriundos da contrapartida 
financeira e será facultado ainda ao cedente dispor que tais receitas serão recebidas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxxi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxxi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3
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por ICT pública federal diretamente ou, quando previsto em contrato ou convênio, 
por meio da fundação de apoio. 

§ 5º  A contrapartida não financeira poderá consistir em fornecimento de 
produtos e serviços, participação societária, investimentos em infraestrutura, 
capacitação e qualificação de recursos humanos em áreas compatíveis com a 
finalidade da Lei nº 10.973, de 2004, entre outras, que sejam economicamente 
mensuráveis. 

§ 6º  A cessão de uso terá prazo certo, outorgada por período adequado à 
natureza do empreendimento, admitidas renovações sucessivas, sem prejuízo da 
extinção da cessão caso o cessionário dê ao imóvel destinação diversa daquela 
prevista no instrumento. 

§ 7º  Encerrado o prazo da cessão de uso de imóvel público, a 
propriedade das construções e das benfeitorias reverterá ao outorgante cedente, 
independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o 
contrário. 

§ 8º  É cláusula obrigatória do instrumento previsto neste artigo o envio de 
informações ao Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  sobre os indicadores 
de desempenho de ambientes promotores da inovação, quando couber, na forma de 
norma complementar a ser editada pelo Secretario de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. 

§ 9º  Na hipótese de imóvel de titularidade da Estado da Bahia, a 
Secretaria de Administração fará a entrega do imóvel ao Ministério supervisor para 
fins da execução do empreendimento, observada a legislação patrimonial quanto à 
utilização dos imóveis da Estado da Bahia. 

Art. 8º  Na hipótese de cessão do uso de imóvel público, a entidade 
gestora poderá destinar a terceiros áreas no espaço cedido para o exercício de 
atividades e serviços de apoio necessárias ou convenientes ao funcionamento do 
ambiente de inovação, tais como postos bancários, unidades de serviços de saúde, 
restaurantes, livrarias, creches, entre outros, sem que seja estabelecida qualquer 
relação jurídica entre o cedente e os terceiros. 

Parágrafo único.  O contrato de cessão deverá prever que a entidade 
gestora realizará processo seletivo para ocupação dos espaços cedidos para as 
atividades e os serviços de apoio de que trata o caput.  

Art. 9º  As entidades gestoras privadas estabelecerão regras para: 

I - fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em parceria; 

II - seleção de empresas e instituições públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, com ou sem fins lucrativos, para ingresso nos ambientes promotores 
da inovação, observado o disposto na Lei nº 10.973, de 2004, e neste Decreto; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
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III - captação de recursos, participação societária, aporte de capital e 
criação de fundos de investimento, observado o disposto no art. 23 da Lei nº 10.973, 
de 2004, e na legislação específica e 

IV - outros assuntos pertinentes ao funcionamento do ambiente promotor 
da inovação.  

Art. 10.  Na hipótese de ambientes promotores da inovação que se 
encontrem sob a gestão de órgãos ou entidades públicas, a instituição gestora 
divulgará edital de seleção para a disponibilização de espaço em prédios 
compartilhados com pessoas jurídicas interessadas em ingressar nesse ambiente. 

§ 1º  O edital de seleção deverá dispor sobre as regras para ingresso no 
ambiente promotor da inovação e poderá: 

I - ser mantido aberto por prazo indeterminado; e 

II - exigir que as pessoas jurídicas interessadas apresentem propostas a 
serem avaliadas com base em critérios técnicos, sem prejuízo da realização de 
entrevistas ou da utilização de métodos similares. 

§ 2º  Para o ingresso no ambiente promotor da inovação, a instituição 
gestora exigirá das interessadas a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da Estado da Bahia, 
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas e prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social, hipótese em que serão consideradas regulares, para esse fim, as certidões 
positivas com efeito de negativas. 

§ 3º  A instituição gestora do ambiente da inovação poderá não exigir das 
interessadas a constituição prévia de pessoa jurídica nas fases preliminares do 
empreendimento, hipótese em que ficará dispensada a apresentação dos 
documentos a que se refere o § 2º. 

§ 4º  Quando o ambiente promotor da inovação for um mecanismo de 
geração de empreendimentos, a instituição gestora e os proponentes selecionados 
celebrarão termo simplificado de adesão ao mecanismo, hipótese em que a 
assinatura de outro instrumento será dispensada, inclusive na modalidade residente. 

§ 5º  A modalidade residente ocorrerá quando o interessado ocupar a 
infraestrutura física no mecanismo de geração de empreendimentos, de forma 
compartilhada ou não, pelo prazo definido no termo de adesão. 

§ 6º  A contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, será exigida 
daqueles que ingressarem no mecanismo de geração de empreendimentos na 
modalidade residente, observado o disposto no § 4º e no § 5º do art. 7º. 

§ 7º  O prazo de permanência no mecanismo de geração de 
empreendimentos constará do termo de adesão, de maneira a garantir ao 
interessado a permanência no mecanismo pelo prazo estabelecido. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art23
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§ 8º  A autoridade competente para assinar o termo de adesão ao 
mecanismo de geração de empreendimentos pelo órgão ou pela entidade pública 
federal será definida pelas normas internas da instituição.  

CAPÍTULO III 
 
DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E 

TECNOLÓGICAS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO 

Seção I 

Da transferência de tecnologia  

Art. 11.  A ICT pública poderá 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 de parceria. 

§ 1º  O contrato mencionado no caput também poderá ser celebrado com 

empresas que tenham, em seu quadro societário, aquela ICT pública ou o 
pesquisador público daquela ICT, de acordo com o disposto na política institucional 
de inovação. 

§ 2º  A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e de 
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela 
desenvolvida e oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação não impedirá a 
sua classificação como entidade sem fins lucrativos.  

Art. 12.  A realização de licitação em contratação realizada por 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 é dispensável. 

§ 1º  A contratação realizada com dispensa de licitação em que haja 
cláusula de exclusividade será precedida de publicação de extrato da oferta 
tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua 
política de inovação. 

§ 2º  Na hipótese de não concessão de exclusividade ao receptor de 
tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput poderão ser celebrados 
diretamente, para os fins de exploração de criação que deles seja objeto. 

§ 3º  Para os fins do disposto no § 1º-A do art. 6º da Lei nº 10.973, de 
2004, considera-se desenvolvimento conjunto as criações e as inovações 
resultantes de parcerias entre ICT ou entre ICT e empresa, incluídas as incubadas 
oriundas de programa de empreendedorismo da ICT. 

§ 4º  O extrato de oferta tecnológica previsto no § 1º descreverá, no 
mínimo: 

I - o tipo, o nome e a descrição resumida da criação a ser ofertada; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art6%C2%A71a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art6%C2%A71a
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II - a modalidade de oferta a ser adotada pela ICT pública. 

§ 5º  Os terceiros interessados na oferta tecnológica comprovarão: 

I - a sua regularidade jurídica e fiscal; e 

II - a sua qualificação técnica e econômica para a exploração da criação. 

§ 6º  A ICT pública definirá, em sua política de inovação, as modalidades 
de oferta a serem utilizadas, que poderão incluir a concorrência pública e a 
negociação direta. 

§ 7º  A modalidade de oferta escolhida será previamente justificada em 
decisão fundamentada, por meio de processo administrativo, observado o disposto 
na política de inovação da ICT pública. 

§ 8º  Os critérios e as condições para a escolha da contratação mais 
vantajosa serão estabelecidos de acordo com a política de inovação da ICT pública.  

Art. 13.  A ICT pública poderá ceder os seus direitos sobre a criação, por 
meio de manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para 
que os exerça em seu próprio nome e sob a sua inteira responsabilidade, ou a 
terceiro, mediante remuneração, nas hipóteses e nas condições definidas na sua 
política de inovação e nas normas da ICT pública, nos termos da legislação 
pertinente. 

§ 1º  O criador que se interessar pela cessão dos direitos da criação 
encaminhará solicitação ao órgão ou à autoridade máxima da instituição, que 
determinará a instauração de procedimento e submeterá a solicitação à apreciação 
do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT. 

§ 2º  A ICT pública decidirá expressamente sobre a cessão dos direitos de 
que trata o caput no prazo de seis meses, contado da data do recebimento da 
solicitação de cessão feita pelo criador, ouvido o NIT. 

§ 3º  A cessão a terceiro mediante remuneração de que trata o caput será 

precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma 
estabelecida em sua política de inovação.  

Seção II 

Da política de inovação da Instituição Científica, Tecnológica e de 
Inovação  

Art. 14.  A ICT pública instituirá a sua política de inovação, que disporá 
sobre: 

I - a organização e a gestão dos processos que orientarão a transferência 
de tecnologia; e 
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II - a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com 
as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política 
industrial e tecnológica nacional. 

§ 1º  A política a que se refere o caput estabelecerá, além daqueles 

previstos no art. 15-A da Lei nº 10.973, de 2004, as diretrizes e os objetivos para: 

I - a participação, a remuneração, o afastamento e a licença de servidor 
ou empregado público nas atividades decorrentes das disposições deste Decreto; 

II - a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias decorrentes 
das disposições deste Decreto. 

III - a qualificação e a avaliação do uso da adoção dos resultados 
decorrentes de atividades e projetos de pesquisa; e 

IV - o atendimento do inventor independente. 

§ 2º  A concessão de recursos públicos considerará a implementação de 
políticas de inovação por parte das ICT públicas e privadas. 

§ 3º  A ICT pública publicará em seu sítio eletrônico oficial os 
documentos, as normas e os relatórios relacionados com a sua política de inovação. 

§ 4º  A política de inovação da ICT estabelecerá os procedimentos para 
atender ao disposto no art. 82.  

Art. 15.  A administração pública poderá conceder ao pesquisador público 
que não esteja em estágio probatório licença sem remuneração para constituir, 
individual ou associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver atividade 
empresarial relativa à inovação. 

§ 1º  A licença a que se refere o caput ocorrerá pelo prazo de até três 
anos consecutivos, renovável por igual período. 

§ 2º  Nos termos estabelecidos no § 2º do art. 15 da Lei nº 10.973, de 
2004, não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa na forma 
deste artigo, durante o período de vigência da licença, o disposto no inciso X 
do caput do art. 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

§ 3º  Na hipótese de a ausência do servidor licenciado acarretar prejuízo 
às atividades da ICT integrante da administração direta ou constituída na forma de 
autarquia ou fundação, poderá ser efetuada contratação temporária na forma 
estabelecida na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, independentemente de 
autorização específica. 

§ 4º  A licença de que trata este artigo poderá ser interrompida, a 
qualquer tempo, a pedido do pesquisador público.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art15a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art15%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art15%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art117x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art117x
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Art. 16  O NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, 
como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de 
apoio. 

§ 1º  A escolha do NIT caberá ao órgão máximo da ICT. 

§ 2º  Cabe à ICT a denominação a ser adotada para o NIT e a sua 
posição no organograma institucional.  

Art. 17.  A ICT pública prestará anualmente, por meio eletrônico, 
informações ao Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação , sobre: 

I - a política de propriedade intelectual da instituição; 

II - as criações desenvolvidas no âmbito da instituição; 

III - as proteções requeridas e concedidas; 

IV - os contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia 
celebrados; e 

V - os ambientes promotores da inovação existentes; e 

VI - outras informações que o Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação  considerar pertinentes, na forma estabelecida no § 1º. 

§ 1º  Ato do Secretario de Ciência, Tecnologia e Inovação estabelecerá 
outras informações a serem prestadas pela ICT pública, além da sua forma de 
apresentação e dos prazos para o seu envio. 

§ 2º  A ICT pública deverá publicar em seu sítio eletrônico as informações 
encaminhadas ao Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  sob a forma de 
base de dados abertos, ressalvadas as informações sigilosas. 

§ 3º  O Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação  divulgará a relação 
nominal das instituições que não houverem contribuído para a consolidação de 
relatórios, no prazo estabelecido em regulamento, e disponibilizará essa informação 
até que seja sanada a irregularidade. 

§ 4º  As informações de que trata este artigo, além daquelas publicadas 
em formato eletrônico sob a forma de base de dados abertos, serão divulgadas de 
forma consolidada, em base de dados abertos, pelo Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação  em seu sítio eletrônico, ressalvadas as informações 
sigilosas. 

§ 5º  O disposto neste artigo aplica-se à ICT privada beneficiada pelo 
Poder Público na forma estabelecida neste Decreto.  

Seção III 
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Da internacionalização da Instituição Científica, Tecnológica e de 
Inovação  

Art. 18.  O poder público manterá mecanismos de fomento, apoio e 
gestão adequados à internacionalização das ICT públicas, que poderão exercer fora 
do território nacional atividades relacionadas com ciência, tecnologia e inovação, 
respeitado o disposto em seu estatuto social ou em norma regimental equivalente, 
inclusive com a celebração de acordos, convênios, contratos ou outros instrumentos 
com entidades públicas ou privadas, estrangeiras ou organismos internacionais. 

§ 1º  A atuação de ICT pública no exterior considerará, entre outros 
objetivos: 

I - o desenvolvimento da cooperação internacional no âmbito das ICT 
públicas, incluídas aquelas que atuam no exterior; 

II - a execução de atividades de ICT pública nacional no exterior; 

III - a alocação de recursos humanos no exterior; 

IV - a contribuição no alcance das metas institucionais e estratégicas 
nacionais; 

V - a interação com organizações e grupos de excelência para fortalecer 
as ICT públicas nacionais; 

VI - a geração de conhecimentos e tecnologias inovadoras para o 
desenvolvimento nacional; 

VII - participação institucional brasileira em instituições internacionais ou 
estrangeiras envolvidas na pesquisa e na inovação científica e tecnológica; e 

VIII - a negociação de ativos de propriedade intelectual com entidades 
internacionais ou estrangeiras. 

§ 2º  Ao instituir laboratórios, centros, escritórios com ICT estrangeiras ou 
representações em instalações físicas próprias no exterior, a ICT pública observará: 

I - a existência de instrumento formal de cooperação entre a ICT pública 
nacional e a entidade estrangeira; 

II - a conformidade das atividades com a área de atuação da ICT pública; 
e 

III - existência de plano de trabalho ou projeto para a manutenção de 
instalações, pessoal e atividades do exterior. 

§ 3º  A ICT pública poderá enviar equipamentos para atuação no exterior, 
desde que: 
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I - estabeleça, em normas internas ou em instrumento de cooperação, o 
pagamento de custos relativos ao deslocamento, à instalação e à manutenção, de 
forma a manter as suas condições de utilização; 

II - determine o período de permanência dos equipamentos conforme a 
duração das atividades previstas em projeto de pesquisa, desenvolvimento ou 
inovação ao qual estejam vinculados; e 

III - exija o retorno dos bens enviados para o exterior somente quando for 
economicamente vantajoso para a administração pública. 

§ 4º  A ICT pública poderá enviar recursos humanos para atuação no 
exterior, desde que: 

I - estabeleça, em normas internas ou em instrumento de cooperação, o 
pagamento de custos relativos ao deslocamento, à ambientação e aos demais 
dispêndios necessários, de acordo com a realidade do país de destino; e 

II - determine o período de permanência dos profissionais conforme a 
duração de suas atividades previstas no projeto de pesquisa, desenvolvimento ou 
inovação ao qual estejam vinculados. 

§ 5º  Os procedimentos a que se referem os § 2º, § 3º e § 4º que se 
encontram vigentes, acordados e subscritos entre as partes até a data de publicação 
deste Decreto deverão ser adequados pela administração pública às disposições 
deste Decreto, garantida a continuidade da atuação da ICT pública no exterior. 

§ 6º  Na hipótese de realização de projetos de pesquisa ou de projetos 
para capacitação de recursos humanos, os direitos de propriedade intelectual sobre 
os resultados do projeto que for desenvolvido na instituição no exterior deverão ser 
neles previstos. 

§ 7º  Os acordos mencionados no caput poderão fazer uso de 
instrumentos jurídicos distintos daqueles previstos no Capítulo V.  

CAPÍTULO IV 
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS 

Seção I 

Disposições gerais  

Art. 19.  Os instrumentos de estímulo à inovação previstos no art. 19, § 2º-
A, da Lei nº 10.973, de 2004, poderão ser utilizados cumulativamente por órgãos, 
empresas, instituições públicas ou privadas, inclusive para o desenvolvimento do 
mesmo projeto. 

Parágrafo único.  Na hipótese de cumulação dos instrumentos para o 
desenvolvimento do mesmo projeto, os recursos poderão ser destinados para a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art19%C2%A72a
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mesma categoria de despesa, desde que não haja duplicidade quanto ao item 
custeado, ressalvadas as disposições em contrário.  

Seção II 

Da subvenção econômica  

Art. 20.  A concessão da subvenção econômica implicará, 
obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na forma 
estabelecida em termo de outorga específico. 

§ 1º  A concessão de recursos financeiros sob a forma de subvenção 
econômica, financiamento ou participação societária, com vistas ao desenvolvimento 
de produtos ou processos inovadores, será precedida de aprovação do projeto pelo 
órgão ou pela entidade concedente. 

§ 2º  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 destinadas à atividade financiada. 

§ 3º  Os valores recebidos a título de subvenção econômica deverão ser 
mantidos em conta bancária de instituição financeira pública federal até sua 
utilização ou sua devolução, atualizados monetariamente, conforme exigido para a 
quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa 
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, 
acrescidos de um por cento no mês de efetivação da devolução dos recursos à 
conta única do Tesouro Nacional.  

Art. 21.  O termo de outorga de subvenção econômica conterá 
obrigatoriamente: 

I - a descrição do projeto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
inovação a ser executado pela empresa, dos resultados a serem atingidos e das 
metas a serem alcançadas, os prazos de execução e os parâmetros a serem 
utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

II - o valor total a ser aplicado no projeto, o cronograma de desembolso e 
a estimativa de despesas, que deverão constar do plano de trabalho; e 

III - a forma de execução do projeto e de cumprimento das metas a ele 
atreladas, assegurada ao beneficiário a discricionariedade necessária para o 
alcance das metas estabelecidas. 

§ 1º  O plano de trabalho constará como anexo do termo de outorga e 
será parte integrante e indissociável deste, e somente poderá ser modificado 
segundo os critérios e a forma definidos pela concedente, desde que não desnature 
o objeto do termo: 
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I - por meio de comunicação justificada do responsável pelo projeto, 
quando a modificação implicar alteração de até vinte por cento nas dotações 
orçamentárias estimadas ou na distribuição entre grupos de natureza de despesa, 
desde que o valor global do projeto não seja alterado, e 

II - por meio de anuência prévia e expressa da concedente, nas demais 
hipóteses. 

§ 2º  Os termos de outorga deverão ser assinados pelo dirigente máximo 
do órgão ou da entidade da administração pública, permitida a delegação, vedada a 
subdelegação.  

Art. 22.  As despesas realizadas com recursos da subvenção serão 
registradas na plataforma eletrônica de que trata o § 5º do art. 38, dispensada a 
inserção de notas, comprovantes fiscais ou recibos. 

§ 1º  Na hipótese de a plataforma eletrônica de que trata o caput não 
estar disponível, os pagamentos deverão ser realizados em conta bancária 
específica por meio de transferência eletrônica que permita a identificação do 
beneficiário final. 

§ 2º  Para fins do disposto no § 1º, o pagamento em espécie somente 
poderá ser realizado mediante justificativa, o que não dispensará a identificação do 
beneficiário final da despesa nos registros contábeis do projeto. 

§ 3º  A concedente, em ato próprio, poderá exigir, além do registro 
eletrônico de que tratam o caput e o § 1º, relatório simplificado de execução 

financeira para projetos de maior vulto financeiro, conforme estabelecido, 
consideradas as faixas e as tipologias aplicáveis aos projetos.  

Art. 23.  A concedente adotará medidas para promover a boa gestão dos 
recursos transferidos, entre as quais serão obrigatórias: 

I - a divulgação da lista completa dos projetos apoiados, de seus 
responsáveis e dos valores desembolsados; 

II - a divulgação de canal para denúncia de irregularidades, de fraudes ou 
de desperdício de recursos no seu sítio eletrônico oficial; 

III - a definição de equipe ou estrutura administrativa com capacidade de 
apurar eventuais denúncias; e 

IV - a exigência de que os participantes do projeto assinem documento do 
qual constem informações sobre como fazer denúncias, sobre o canal existente no 
sítio eletrônico e sobre a importância da integridade na aplicação dos recursos.  

Art. 24.  A Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, na qualidade de 
Secretaria-Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, observado o disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 
10.973, de 2004, credenciará agências de fomento regionais, estaduais e locais, e 
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instituições de crédito oficiais, com vistas a descentralizar e a aumentar a 
capilaridade dos programas de concessão de subvenção às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, sem prejuízo da concessão direta. 

Parágrafo único.  A Finep adotará procedimentos simplificados, inclusive 
quanto aos formulários de apresentação de projetos, para a concessão de 
subvenção às microempresas e às empresas de pequeno porte.  

Seção III 

Financiamento  

Art. 25.  A utilização de materiais ou de infraestrutura integrantes do 
patrimônio do órgão ou da entidade incentivador ou promotor da cooperação 
ocorrerá por meio da celebração de termo próprio que estabeleça as obrigações das 
partes, observada a duração prevista no cronograma de execução do projeto de 
cooperação. 

§ 1º  O termo de que trata o caput poderá prever o fornecimento gratuito 
de material de consumo, desde que demonstrada a vantagem da aquisição pelo 
Poder Público para a execução do projeto. 

§ 2º  A redestinação do material cedido ou a sua utilização em finalidade 
diversa daquela prevista acarretará para o beneficiário as cominações 
administrativas, civis e penais previstas em lei.  

Seção IV 

Participação Societária 

Art. 26. O Estado da Bahia e suas entidades autorizadas, nos termos 

deste regulamento, poderão participar minoritariamente do capital social de 

empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que 

estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, 

tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo. 

§ 1º A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à 

empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos. 

§ 2º O poder público poderá condicionar a participação societária via 

aporte de capital à previsão de licenciamento da propriedade intelectual para 

atender ao interesse público. 

§ 3º A alienação dos ativos da participação societária referida no 

caput dispensa realização de licitação, conforme legislação vigente. 

§ 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. 
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§ 5º Nas empresas a que se refere o caput, o estatuto ou contrato social 

poderá conferir às ações ou quotas detidas pelo Estado da Bahia ou por suas 

entidades poderes especiais, inclusive de veto às deliberações dos demais sócios 

nas matérias que especificar. 

§ 6º A participação 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 do Estado da Bahia e de suas entidades. 

Seção V 

Do bônus tecnológico  

Art. 27.  O bônus tecnológico é uma 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 ao uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológicos, de contratação de serviços tecnológicos especializados ou de 
transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles 
serviços. 

§ 1º  São consideradas microempresas e empresas de pequeno porte 
aquelas empresas que atendam aos critérios estabelecidos no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e empresas de médio porte 
aquelas que aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta superior ao limite 
estabelecido para pequenas empresas na referida Lei e inferior ou igual a esse valor 
multiplicado por dez. 

§ 2º  A concessão do bônus tecnológico implicará, obrigatoriamente, a 
assunção de contrapartida financeira ou não-financeira pela empresa beneficiária, 
na forma estabelecida pela concedente. 

§ 3º  O bônus tecnológico será concedido por meio de termo de outorga e 
caberá ao órgão ou à entidade concedente dispor sobre os critérios e os 
procedimentos para a sua concessão. 

§ 4º  A concedente deverá realizar a análise motivada de admissibilidade 
das propostas apresentadas, especialmente quanto ao porte da empresa, à 
destinação dos recursos solicitados e à regularidade fiscal e previdenciária do 
proponente. 

§ 5º  As solicitações de bônus tecnológico poderão ser apresentadas de 
forma isolada ou conjugada com outros instrumentos de apoio, de acordo com os 
critérios e os procedimentos estabelecidos pela concedente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3
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§ 6º  Na hipótese de concessão de forma isolada, a concedente adotará 
procedimento simplificado para seleção das empresas que receberão o bônus 
tecnológico. 

§ 7º  O bônus tecnológico deverá ser utilizado no prazo máximo de doze 
meses, contado da data do recebimento dos recursos pela empresa. 

§ 8º  O uso indevido dos recursos ou o descumprimento do prazo 
estabelecido no § 7º implicará a perda ou a restituição do benefício concedido. 

§ 9º  O bônus tecnológico poderá ser utilizado para a contratação de ICT 
pública ou privada ou de empresas, de forma individual ou consorciada. 

§ 10.  A prestação de contas será feita de forma simplificada e privilegiará 
os resultados obtidos, conforme definido pelo órgão ou pela entidade da 
administração pública concedente.  

Seção VI 

Da encomenda tecnológica 

Subseção I 

Disposições gerais  

Art. 28.  Os órgãos e as entidades da administração pública poderão 
contratar diretamente ICT pública ou privada, entidades de direito privado sem fins 
lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcio, voltadas para atividades de 
pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, com vistas 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, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.973, de 2004, e 
do inciso XXXI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 1º  Para os fins do caput, são consideradas como  voltadas para 

atividades de pesquisa aquelas entidades, públicas ou privadas, com ou sem fins 
lucrativos, que tenham experiência na realização de atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, dispensadas as seguintes exigências: 

I - que conste expressamente do ato constitutivo da contratada a 
realização de pesquisa entre os seus objetivos institucionais; e 

II - que a contratada se dedique, exclusivamente, às atividades de 
pesquisa. 

§ 2º  Na contratação da encomenda, também poderão ser incluídos os 
custos das atividades que precedem a introdução da solução, do produto, do serviço 
ou do processo inovador no mercado, dentre as quais: 

I - a fabricação de protótipos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20
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II - o escalonamento, como planta piloto para prova de conceito, testes e 
demonstração; e 

III - a construção da primeira planta em escala comercial, quando houver 
interesse da administração pública no fornecimento de que trata o § 4º do art. 20 da 
Lei nº 10.973, de 2004. 

§ 3º  Caberá ao contratante descrever as necessidades de modo a 
permitir que os interessados identifiquem a natureza do problema técnico existente e 
a visão global do produto, do serviço ou do processo inovador passível de obtenção, 
dispensadas as especificações técnicas do objeto devido à complexidade da 
atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação ou por envolver soluções 
inovadoras não disponíveis no mercado. 

§ 4º  Na fase prévia à celebração do contrato, o órgão ou a entidade da 
administração pública deverá consultar potenciais contratados para obter 
informações necessárias à definição da encomenda, observado o seguinte: 

I - a necessidade e a forma da consulta serão definidas pelo órgão ou 
pela entidade da administração pública; 

II - as consultas não implicarão desembolso de recursos por parte do 
órgão ou da entidade da administração pública e tampouco preferência na escolha 
do fornecedor ou do executante; e 

III - as consultas e as respostas dos potenciais contratados, quando feitas 
formalmente, deverão ser anexadas aos autos do processo de contratação, 
ressalvadas eventuais informações de natureza industrial, tecnológica ou comercial 
que devam ser mantidas sob sigilo. 

§ 5º  O órgão ou a entidade da administração pública contratante poderá 
criar, por meio de ato de sua autoridade máxima, comitê técnico de especialistas 
para assessorar a instituição na definição do objeto da encomenda, na escolha do 
futuro contratado, no monitoramento da execução contratual e nas demais funções 
previstas neste Decreto, observado o seguinte: 

I - os membros do comitê técnico deverão assinar declaração de que não 
possuem conflito de interesse na realização da atividade de assessoria técnica ao 
contratante; e 

II - a participação no comitê técnico será considerada prestação de 
serviço público relevante, não remunerada. 

§ 6º  As auditorias técnicas e financeiras a que se refere este Decreto 
poderão ser realizadas pelo comitê técnico de especialistas. 

§ 7º  O contratante definirá os parâmetros mínimos aceitáveis para 
utilização e desempenho da solução, do produto, do serviço ou do processo objeto 
da encomenda. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20%C2%A74
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§ 8º  A administração pública negociará a celebração do contrato de 
encomenda tecnológica, com um ou mais potenciais interessados, com vistas à 
obtenção das condições mais vantajosas de contratação, observadas as seguintes 
diretrizes: 

I - a negociação será transparente, com documentação pertinente 
anexada aos autos do processo de contratação, ressalvadas eventuais informações 
de natureza industrial, tecnológica ou comercial que devam ser mantidas sob sigilo; 

II - a escolha do contratado será orientada para a maior probabilidade de 
alcance do resultado pretendido pelo contratante, e não necessariamente para o 
menor preço ou custo, e a administração pública poderá utilizar, como fatores de 
escolha, a competência técnica, a capacidade de gestão, as experiências anteriores, 
a qualidade do projeto apresentado e outros critérios significativos de avaliação do 
contratado; e 

III - o projeto específico de que trata o § 9º poderá ser objeto de 
negociação com o contratante, permitido ao contratado, durante a elaboração do 
projeto, consultar os gestores públicos responsáveis pela contratação e, se houver, 
o comitê técnico de especialistas. 

§ 9º  A celebração do contrato de encomenda tecnológica ficará 
condicionada à aprovação prévia de projeto específico, com etapas de execução do 
contrato estabelecidas em cronograma físico-financeiro, a ser elaborado pelo 
contratado, com observância aos objetivos a serem atingidos e aos requisitos que 
permitam a aplicação dos métodos e dos meios indispensáveis à verificação do 
andamento do projeto em cada etapa, além de outros elementos estabelecidos pelo 
contratante. 

§ 10.  A contratação prevista no caput poderá englobar a transferência de 
tecnologia para viabilizar a produção e o domínio de tecnologias essenciais para o 
País, definidas em atos específicos dos Ministros de Estados responsáveis por sua 
execução. 

§ 11.  Sem prejuízo da responsabilidade assumida no instrumento 
contratual, o contratado poderá subcontratar determinadas etapas da encomenda, 
até o limite previsto no termo de contrato, hipótese em que o subcontratado 
observará as mesmas regras de proteção do segredo industrial, tecnológico ou 
comercial aplicáveis ao contratado.  

Art. 29.  O contratante será informado quanto à evolução do projeto e aos 
resultados parciais alcançados e deverá monitorar a execução do objeto contratual, 
por meio da mensuração dos resultados alcançados em relação àqueles previstos, 
de modo a permitir a avaliação da sua perspectiva de êxito, além de indicar 
eventuais ajustes que preservem o interesse das partes no cumprimento dos 
objetivos pactuados. 

§ 1º  Encerrada a vigência do contrato, sem alcance integral ou com 
alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou a entidade contratante, a seu 
exclusivo critério, poderá, por meio de auditoria técnica e financeira: 
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I - prorrogar o seu prazo de duração; ou 

II - elaborar relatório final, hipótese em que será considerado encerrado. 

§ 2º  O projeto contratado poderá ser descontinuado sempre que 
verificada a inviabilidade técnica ou econômica no seu desenvolvimento, por meio da 
rescisão do contrato: 

I - por ato unilateral da administração pública; ou 

II - por acordo entre as partes, de modo amigável. 

§ 3º  A inviabilidade técnica ou econômica referida no § 2º deverá ser 
comprovada por meio de avaliação técnica e financeira. 

§ 4º  Na hipótese de descontinuidade do projeto contratado prevista no § 
2º, o pagamento ao contratado cobrirá as despesas já incorridas na execução efetiva 
do projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, mesmo que o 
contrato tenha sido celebrado sob a modalidade de preço fixo ou de preço fixo mais 
remuneração variável de incentivo. 

§ 5º  Na hipótese de o projeto ser conduzido nos moldes contratados e os 
resultados obtidos serem diversos daqueles almejados em função do risco 
tecnológico, comprovado por meio de avaliação técnica e financeira, o pagamento 
obedecerá aos termos estabelecidos no contrato.  

Subseção II 

Das formas de remuneração  

Art. 30.  O pagamento decorrente do contrato de encomenda tecnológica 
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, nos termos desta Subseção. 

§ 1º  Os órgãos e as entidades da administração pública poderão utilizar 
diferentes modalidades de remuneração de contrato de encomenda para 
compartilhar o risco tecnológico e contornar a dificuldade de estimar os custos de 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação a partir de pesquisa de 
mercado, quais sejam: 

I - preço fixo; 

II - preço fixo mais remuneração variável de incentivo; 

III - reembolso de custos sem remuneração adicional; 

IV - reembolso de custos mais remuneração variável de incentivo; ou 
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V - reembolso de custos mais remuneração fixa de incentivo. 

§ 2º  A escolha da modalidade de que trata este artigo deverá ser 
devidamente motivada nos autos do processo, conforme as especificidades do caso 
concreto, e aprovada expressamente pela autoridade superior. 

§ 3º  Os contratos celebrados sob a modalidade de preço fixo são aqueles 
utilizados quando o risco tecnológico é baixo e em que é possível antever, com nível 
razoável de confiança, os reais custos da encomenda, hipótese em que o termo de 
contrato estabelecerá o valor a ser pago ao contratado e o pagamento ocorrerá ao 
final de cada etapa do projeto ou ao final do projeto. 

§ 4º  O preço fixo somente poderá ser modificado: 

I - se forem efetuados os ajustes de que trata o caput do art. 28; 

II - na hipótese de reajuste por índice setorial ou geral de preços, nos 
prazos e nos limites autorizados pela legislação federal; 

III - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de 
caso fortuito ou força maior; ou 

IV - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para 
melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração 
pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, 
observados os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 5º  Os contratos celebrados sob a modalidade de preço fixo mais 
remuneração variável de incentivo serão utilizados quando as partes puderem 
prever com margem de confiança os custos do projeto e quando for interesse do 
contratante estimular o atingimento de metas previstas no projeto relativas aos 
prazos ou ao desempenho técnico do contratado. 

§ 6º  Os contratos que prevejam o reembolso de custos serão utilizados 
quando os custos do projeto não forem conhecidos no momento da realização da 
encomenda em razão do risco tecnológico, motivo pelo qual estabelecem o 
pagamento das despesas incorridas pelo contratado na execução do objeto, 
hipótese em que será estabelecido limite máximo de gastos para fins de reserva de 
orçamento que o contratado não poderá exceder, exceto por sua conta e risco, sem 
prévio acerto com o contratante. 

§ 7º  Nos contratos que adotam apenas a modalidade de reembolso de 
custos sem remuneração adicional, a administração pública arcará somente com as 
despesas associadas ao projeto incorridas pelo contratado e não caberá 
remuneração ou outro pagamento além do custo. 

§ 8º  A modalidade de reembolso de custos sem remuneração adicional é 
indicada para encomenda tecnológica celebrada com entidade sem fins lucrativos ou 
cujo contratado tenha expectativa de ser compensado com benefícios indiretos, a 
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exemplo de algum direito sobre a propriedade intelectual ou da transferência de 
tecnologia. 

§ 9º  Os contratos celebrados sob a modalidade de reembolso de custos 
mais remuneração variável de incentivo são aqueles que, além do reembolso de 
custos, adotam remunerações adicionais vinculadas ao alcance de metas previstas 
no projeto, em especial metas associadas à contenção de custos, ao desempenho 
técnico e aos prazos de execução ou de entrega. 

§ 10.  Os contratos celebrados sob a modalidade de reembolso de custos 
mais remuneração fixa de incentivo são aqueles que, além do reembolso dos custos, 
estabelecem o pagamento ao contratado de remuneração negociada entre as 
partes, que será definida no instrumento contratual e que somente poderá ser 
modificada nas hipóteses previstas nos incisos de I a IV do § 4º. 

§ 11.  A remuneração fixa de incentivo não poderá ser calculada como 
percentual das despesas efetivamente incorridas pelo contratado. 

§ 12.  A política de reembolso de custos pelo contratante observará as 
seguintes diretrizes: 

I - separação correta entre os custos incorridos na execução da 
encomenda dos demais custos do contratado; 

II - razoabilidade dos custos; 

III - previsibilidade mínima dos custos; e 

IV - necessidade real dos custos apresentados pelo contratado para a 
execução da encomenda segundo os parâmetros estabelecidos no instrumento 
contratual. 

§ 13.  Nos contratos que prevejam o reembolso de custos, caberá ao 
contratante exigir do contratado sistema de contabilidade de custos adequado, a fim 
de que seja possível mensurar os custos reais da encomenda. 

§ 14.  As remunerações de incentivo serão definidas pelo contratante com 
base nas seguintes diretrizes: 

I - compreensão do mercado de atuação do contratado; 

II - avaliação correta dos riscos e das incertezas associadas à encomenda 
tecnológica; 

III - economicidade; 

IV - compreensão da capacidade de entrega e do desempenho do 
contratado; 
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V - estabelecimento de metodologias de avaliação transparentes, 
razoáveis e auditáveis; e 

VI - compreensão dos impactos potenciais da superação ou do não 
atingimento das metas previstas no contrato.  

Art. 31.  As partes deverão definir, no instrumento contratual, a titularidade 
ou o exercício dos direitos de propriedade intelectual resultante da encomenda e 
poderão dispor sobre a cessão do direito de propriedade intelectual, o licenciamento 
para exploração da criação e a transferência de tecnologia, observado o disposto 
no § 4º e no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.973, de 2004. 

§ 1º  O contratante poderá, mediante demonstração de interesse público, 
ceder ao contratado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, por meio de 
compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, 
inclusive quanto ao licenciamento da criação à administração pública sem o 
pagamento de royalty ou de outro tipo de remuneração. 

§ 2º  Na hipótese prevista no § 1º, o contrato de encomenda tecnológica 
deverá prever que o contratado detentor do direito exclusivo de exploração de 
criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a 
criação no prazo e nas condições definidos no contrato, situação em que os direitos 
de propriedade intelectual serão revertidos em favor da administração pública. 

§ 3º  A transferência de tecnologia, a cessão de direitos e o licenciamento 
para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional observarão o 
disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 

§ 4º  Na hipótese de omissão do instrumento contratual, os resultados do 
projeto, a sua documentação e os direitos de propriedade intelectual pertencerão ao 
contratante.  

Subseção III 

Do fornecimento à administração  

Art. 32.  O fornecimento, em escala ou não, do produto, do serviço ou do 
processo inovador resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação encomendadas na forma estabelecida neste Decreto poderá ser 
contratado com dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da 
encomenda. 

Parágrafo único.  O contrato de encomenda tecnológica poderá prever 
opção de compra dos produtos, dos serviços ou dos processos resultantes da 
encomenda.  

Art. 33.  Quando o contrato de encomenda tecnológica estabelecer a 
previsão de fornecimento em escala do produto, do serviço ou do processo inovador, 
as partes poderão celebrar contrato, com dispensa de licitação, precedido da 
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elaboração de planejamento do fornecimento, acompanhado de termo de referência 
com as especificações do objeto encomendado e de informações sobre: 

I - a justificativa econômica da contratação; 

II - a demanda do órgão ou da entidade; 

III - os métodos objetivos de mensuração do desempenho dos produtos, 
dos serviços ou dos processos inovadores; e 

IV - quando houver, as exigências de certificações emitidas por 
instituições públicas ou privadas credenciadas.  

Art. 34.  Compete aos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão editar as normas 
complementares sobre o processo de encomenda tecnológica, sem prejuízo de sua 
aplicação imediata e das competências normativas de órgãos e entidades 
executores em suas esferas. 

Parágrafo único. Previamente à edição das normas complementares de 
que trata o caput, os Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão deverão realizar consulta pública.   

Seção VII 

Incentivos fiscais 

Art. 35.  O Poder Público poderá implementar renúncia fiscal visando 

fomentar investimentos empresariais em inovação, desde que observado 

estritamente o art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2010, devendo 

incentivar seu uso como política pública desenvolvendo campanhas e ações, em 

especial para consecução dos objetivos da Lei n° 11.196/2005 (Lei do Bem), a Lei nº 

9.440/1997 (Incentivos Regionais para o Setor Automotivo – Incentivos fiscais para o 

Desenvolvimento Regional do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e nas áreas de 

influência da SUDAM e da SUDENE), a Lei nº 8.248/1991 (Lei de Informática) e Lei 

nº 12.715/2012 (Programa Inovar-Auto)  

§ 1º  Para os fins previstos no caput, poderão ser concedidas: 

I – deduções; 

II – amortizações; 

III – depreciações; 

IV – crédito fiscal: 
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Seção VIII 

Da concessão de bolsas 

Art. 36 - O Estado, os órgãos e as agências de fomento, as ICTs públicas 
e as fundações de apoio concederão bolsas de estímulo à inovação 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.      

     
Parágrafo único - Nos termos do § 4º do art. 9º da Lei Federal nº 10.973, 

de 02 de dezembro de 2004, a bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-
se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza 
contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto 
no art. 26 da Lei Federal nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 
de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a 
fato pretérito, como previsto no inciso I do art. 106 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, que institui o Código Tributário Nacional. 

 
Art. 37 - Na concessão de bolsa destinada às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão em educação e formação de recursos humanos, nas diversas 
áreas do conhecimento, por parte de ICT, agência de fomento ou fundação de apoio, 
inclusive em situações de residências médica e multiprofissional e no âmbito de 
hospitais universitários, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 34 desta Lei. 

 

Seção XIX 

Uso do poder de compra do Estado 

Art. 38 – O uso do poder de compras públicas de inovação é instrumento 
para indução do desenvolvimento científico e tecnológico, devendo, sempre que 
possível, ser utilizada como estímulo à inovação. 

Art. 39. 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. 

§ 1º - Será considerada desenvolvida na vigência do contrato a que se 
refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja 
proteção seja requerida pela empresa contratada até 02 (dois) anos após o seu 
término. 

 
§ 2º - Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do 
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resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, 
poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou 
elaborar relatório final dando-o por encerrado. 

 
§ 3º - O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste 

artigo 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.  

 
§ 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 deste artigo poderá ser contratado mediante 
dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda, 
observado o disposto em regulamento específico.  

 
§ 5º - Para os fins do caput e do § 4º, deste artigo, a administração 

pública estadual poderá, mediante justificativa expressa, contratar 
concomitantemente mais de uma ICT, entidade de direito privado sem fins lucrativos 
ou empresa com o objetivo de:  

 
I - desenvolver alternativas para solução de problema técnico específico 

ou obtenção de produto ou processo inovador;  
 
II - executar partes de um mesmo objeto.  
 

Art. 40 - Aplicam-se ao procedimento de contratação as regras próprias 
do ente ou entidade da Administração Pública Estadual contratante. 

 
Parágrafo único - 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 regulamento.  

 

Art. 41 - As agências de fomento deverão promover, por meio de 
programas específicos, ações de estímulo à inovação nas micro e pequenas 
empresas, inclusive mediante extensão tecnológica realizada pelas ICTs. 

 

Seção X 

Fundos de Investimento 

Art. 42. A administração direta e indireta poderá instituir fundos mútuos de 
investimento, nos termos da legislação aplicável, 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 Federal nº 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados à aplicação em carteira diversificada 
de valores mobiliários de emissão dessas empresas. 
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Art. 43. A entidade poderá realizar o investimento: 

I - de forma direta, na empresa, com ou sem coinvestimento com 
investidor privado; ou 

II - de forma indireta, por meio de fundos de investimento constituídos 
com recursos próprios ou de terceiros para essa finalidade. 

§ 1º O investimento de forma direta de que trata o inciso I, quando 
realizado por ICT pública integrante da administração pública indireta, observará os 
seguintes critérios, independentemente do limite de que trata o § 2º: 

I - o investimento deverá fundar-se em relevante interesse de áreas 
estratégicas ou que envolvam a autonomia tecnológica ou a soberania nacional; e 

II - o estatuto ou contrato social conferirá poderes especiais às ações ou 
às quotas detidas pela ICT pública, incluídos os poderes de veto às deliberações 
dos demais sócios, nas matérias em que especificar. 

§ 2º Fica dispensada a observância aos critérios estabelecidos no § 1º 
nas hipóteses em que: 

I - a ICT pública aporte somente contribuição não financeira, que seja 
economicamente mensurável, como contrapartida pela participação societária; ou 

II - o investimento da ICT pública seja inferior a cinquenta por cento do 
valor total investido e haja coinvestimento com investidor privado, considerada cada 
rodada isolada de investimento na mesma empresa. 

§ 3º Os fundos de investimento de que trata o inciso II do § 3º serão 
geridos por administradores e gestores de carteira de investimentos registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários. 

§ 4º O investimento poderá ser realizado por meio de: 

I - quotas ou ações; 

II - mútuos conversíveis em quotas ou ações; 

III - opções de compra futura de quotas ou ações; ou 

IV - outros títulos conversíveis em quotas ou ações. 

§ 5º A participação minoritária de ICT pública integrante da administração 
pública indireta no capital social de empresa ficará condicionada à consecução dos 
objetivos de suas políticas institucionais de inovação. 

§ 6º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas 
subsidiárias poderão investir direta ou indiretamente nas empresas, observado o 
disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
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§ 7. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas 
subsidiárias poderão realizar mais de uma rodada de investimento na mesma 
empresa. 

§ 8. O investimento feito por ICT pública integrante da administração 
pública direta poderá ocorrer somente por meio de entidade da administração 
indireta, a partir de instrumento específico com ela celebrado.  

Art. 44. Ficam as ICT públicas integrantes da administração indireta, as 
agências de fomento, as empresas públicas e as sociedades de economia mista 
autorizadas a instituir fundos mútuos de investimento em empresas cuja atividade 
principal seja a inovação. 

§ 1º  Os fundos mútuos de investimento de que trata o caput serão 

caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, na forma estabelecida na Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, destinados à aplicação em carteira diversificada de valores 
mobiliários de emissão dessas empresas. 

§ 2º  Cabe à Comissão de Valores Mobiliários editar normas 
complementares sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos 
fundos mútuos de investimento a que se refere o caput.  

Seção XI 

Fundos de participação 

Art. 45. A administração direta, indireta e suas entidades autorizadas, 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 prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, 
inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo. 

§ 1o A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à 
empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos. 

§ 2o O poder público poderá condicionar a participação societária via 
aporte de capital à previsão de licenciamento da propriedade intelectual para 
atender ao interesse público. 

§ 3o A alienação dos ativos da participação societária referida 
no caput dispensa realização de licitação, conforme legislação vigente. 

§ 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. 

 § 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm
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poderes especiais, inclusive de veto às deliberações dos demais sócios nas 
matérias que especificar. 

§ 6o A participação 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 Administração Direta, Indireta e/ou suas entidades. 

Seção XII 

Títulos financeiros, incentivados ou não 

Art. 46.  O Poder Executivo poderá emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado da Bahia – LFTBA para incentivo ao desenvolvimento tecnológico, 
desde que haja previsão expressa de cláusulas de investimento em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em concessões públicas e em regimes especiais de 
incentivos econômicos, bem como seja observada a Lei Estadual n° 4.828, de 17 de 
fevereiro de 1989. 

Seção XIII 

Previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em 
contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais 

Art. 47. A administração direta, indireta e suas entidades autorizadas 
poderão investir em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de 
serviços públicos ou em regulações setoriais que, sob sua gestão, desenvolverá 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, detendo preferência os que 
contenham como objeto: 

I – Projetos de Pesquisa científica e tecnológica; 

II – Desenvolvimento Tecnológico experimental; 

III – Desenvolvimento de tecnologia industrial básica; 

IV – Implantação de infraestrutura para atividades de pesquisa; 

V – Formação e capacitação de recursos humanos; 

VI – Difusão do conhecimento científico e tecnológico. 

 
CAPÍTULO V 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 48.  A prestação de contas observará as seguintes etapas: 

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

II - prestação de contas final por meio da apresentação de relatório. 
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§ 1º O disposto neste Capítulo aplica-se aos seguintes instrumentos: 

I - convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

II - termo de outorga para subvenção econômica; e 

III - termo de outorga de auxílio. 

§ 2º A concedente poderá contratar auditoria independente para a análise 
da execução financeira dos instrumentos a que se refere o § 1º em caráter 
excepcional, a partir de critérios objetivos definidos em normativos internos, 
considerados, entre outros aspectos, a sua capacidade operacional e o risco de 
fraude, abuso e desperdício nesses instrumentos.  

Art. 49.  O monitoramento, a avaliação e a prestação de contas serão 
disciplinados pelas instituições concedentes, observados os seguintes parâmetros: 

I - as metas que não forem atingidas em razão do risco tecnológico 
inerente ao objeto, desde que fundamentadas e aceitas pela concedente, não 
gerarão dever de ressarcimento; 

II - o monitoramento, a avaliação e a análise da prestação de contas 
poderão observar técnicas estatísticas, tais como amostragem e agrupamento em 
faixas ou subconjuntos de características similares para a utilização de critérios de 
análise diferenciados em cada um; 

III - a utilização dos meios eletrônicos será priorizada; 

IV - as instituições concedentes deverão providenciar: 

a) o fornecimento de orientações gerais e de modelos dos relatórios a 
serem utilizados; e 

b) a publicidade dos projetos subsidiados, de seus produtos, de seus 
resultados, de suas prestações de contas e de suas avaliações, sem prejuízo dos 
direitos de propriedade intelectual. 

§ 1º Os indicadores utilizados para monitoramento dos beneficiários 
deverão ser transparentes, razoáveis e auditáveis. 

§ 2º Os dados de monitoramento, sem prejuízo de eventuais 
consolidações efetuadas pelos concedentes, deverão ser divulgados em formatos 
abertos, não proprietários, como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das 
informações. 

§ 3º A Secretaria de Ciência e Tecnologia poderá definir exigências 
mínimas para as informações que serão requeridas pelas instituições concedentes, 
nos termos estabelecidos no caput.  

Seção II 
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Do monitoramento e da avaliação  

Art. 50.  O monitoramento e a avaliação deverão observar os objetivos, o 
cronograma, o orçamento, as metas e os indicadores previstos no plano de 
trabalho.  

Art. 51.  O responsável pelo projeto deverá apresentar formulário de 
resultado parcial, anualmente, durante a execução do objeto, conforme definido no 
instrumento de concessão, ou quando solicitado pela instituição concedente. 

§ 1º Caberá ao responsável pelo projeto manter atualizadas as 
informações indicadas no sistema eletrônico de monitoramento do órgão ou da 
entidade, se houver. 

§ 2º No formulário de que trata o caput, constarão informações quanto ao 
cumprimento do cronograma e à execução do orçamento previsto, hipótese em que 
deverão ser comunicadas eventuais alterações necessárias em relação ao 
planejamento inicial para a consecução do objeto do instrumento.  

Art. 52.  Fica facultado às instituições concedentes, durante o 
monitoramento e a avaliação dos projetos, a realização de visitas, para 
acompanhamento técnico ou fiscalização financeira, bem como o uso de técnicas 
estatísticas, tais como amostragem e agrupamento em faixas ou subconjuntos de 
características similares para a utilização de critérios de análise diferenciados em 
cada um. 

§ 1º A visita será comunicada ao responsável pelo projeto, com 
antecedência mínima de três dias úteis, admitido o uso de meios eletrônicos para a 
comunicação. 

§ 2º A visita não dispensará o responsável pelo projeto de manter 
atualizadas as informações relativas à execução da pesquisa no meio eletrônico de 
monitoramento, caso existente, ou em outro meio disponibilizado. 

§ 3º Os processos, os documentos ou as informações referentes à 
execução dos instrumentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação não poderão 
ser sonegados aos representantes da concedente no exercício de suas funções de 
monitoramento e avaliação, sem prejuízo das atribuições, das prerrogativas e do 
livre acesso pelos órgãos de controle. 

§ 4º Quando a documentação ou a informação prevista neste artigo 
envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento de acordo 
com o estabelecido na legislação pertinente. 

§ 5º A visita ao local de que trata o caput não se confunde com o livre 
acesso ao local decorrente das ações de fiscalização e de auditoria realizadas pela 
administração pública federal, pelos órgãos de controle interno e externo.  

Art. 53.  O monitoramento será realizado pela concedente, que apontará 
as ocorrências relacionadas com a consecução do objeto, adotará as medidas para 
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a regularização das falhas observadas e deverá manifestar-se fundamentadamente 
pela aprovação ou pela rejeição das justificativas. 

§ 1º A concedente terá acesso às informações necessárias à verificação 
do cumprimento do plano de trabalho do instrumento e praticará os atos 
indispensáveis à sua execução. 

§ 2º Fica facultado à concedente o envio da decisão ao responsável pelo 
projeto ou à instituição por meio eletrônico.  

Art. 54.  A execução do plano de trabalho deverá ser analisada, 
periodicamente, por: 

I - comissão de avaliação, indicada pelo órgão ou pela entidade estadual 
concedente, composta por especialistas e por, no mínimo, um servidor ocupante de 
cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração 
pública; ou 

II - servidor ou empregado público designado, com capacidade técnica 
especializada na área do projeto a ser avaliado. 

§ 1º Caberá à comissão de avaliação ou ao servidor ou empregado 
público proceder à avaliação dos resultados atingidos com a execução do objeto, de 
maneira a verificar o cumprimento do projeto de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação e a relação entre os objetivos, as metas e o cronograma propostos e os 
resultados alcançados, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no 
plano de trabalho. 

§ 2º A comissão de avaliação ou o servidor ou empregado público poderá 
propor ajustes ao projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação e revisão do 
cronograma, das metas e dos indicadores de desempenho, além de formular outras 
recomendações aos partícipes, a quem caberá justificar, por escrito, eventual não 
atendimento. 

§ 3º Além da comissão de avaliação, a concedente poderá dispor de 
equipe própria ou, ainda, de apoio técnico de terceiros, além de delegar 
competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades.  

Art. 55.  A concedente deverá emitir parecer técnico quanto à execução 
do plano de trabalho e ao alcance das metas estabelecidas para o período 
considerado. 

Parágrafo único.  A concedente publicará em sítio eletrônico oficial a 
íntegra do parecer, exceto nas hipóteses de sigilo legal, em que será publicado 
somente o extrato.  

Art. 56.  A liberação de parcela não ficará condicionada à espera da 
aprovação dos formulários de resultados parciais entregues e pendentes de análise 
pela concedente dos recursos.  
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Art. 57.  Os procedimentos de avaliação deverão ser previstos em norma 
específica da instituição financiadora.  

Seção III 

Da prestação de contas final  

Art. 58.  Encerrada a vigência do instrumento, o responsável pelo projeto 
encaminhará à concedente a prestação de contas final no prazo de até sessenta 
dias. 

§ 1º O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado por igual 
período, a pedido, desde que o requerimento seja feito anteriormente ao vencimento 
do prazo inicial. 

§ 2º A concedente dos recursos financeiros disponibilizará, 
preferencialmente, sistema eletrônico específico para inserção de dados com vistas 
à prestação de contas, ou, na hipótese de não possuí-lo, a prestação de contas 
ocorrerá de forma manual, de acordo com as exigências requeridas nesta Seção. 

§ 3º Se, durante a análise da prestação de contas, a concedente verificar 
irregularidade ou omissão passível de ser sanada, determinará prazo compatível 
com o objeto, para que o beneficiário apresente as razões ou a documentação 
necessária. 

§ 4º Transcorrido o prazo de que trata o § 3º, se não for sanada a 
irregularidade ou a omissão, a autoridade administrativa competente adotará as 
providências para a apuração dos fatos, nos termos da legislação vigente. 

§ 5º A análise da prestação de contas final deverá ser concluída pela 
concedente no prazo de até um ano, prorrogável por igual período, justificadamente, 
e, quando a complementação de dados se fizer necessária, o prazo poderá ser 
suspenso.  

Art. 59.  A prestação de contas será simplificada, privilegiará os 
resultados obtidos e compreenderá: 

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

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

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

c) o comparativo das metas cumpridas e das metas previstas 
devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes ao período a que se 
refere a prestação de contas; 
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II - declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a 
execução do projeto, acompanhada de comprovante da devolução dos recursos não 
utilizados, se for o caso; 

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

IV - avaliação de resultados; e 

V - demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos 
ou das transferências de recursos efetuados, quando houver. 

§ 1º A análise da prestação de contas final observará, no que couber, o 
disposto no art. 53. 

§ 2º Quando o relatório de execução do objeto não for aprovado ou 
quando houver indício de ato irregular, a concedente exigirá a apresentação de 
relatório de execução financeira. 

§ 3º A concedente estabelecerá em ato próprio modelo de relatório de 
execução financeira e a relação de documentos que deverão ser apresentados na 
hipótese de que trata o § 1º deste artigo. 

§ 4º Nos projetos que forem objeto de apuração formal pelos órgãos de 
controle ou pelos órgãos de investigação e persecução criminal ou que contiverem 
indício de irregularidade, os beneficiários deverão apresentar os documentos 
suplementares exigidos pela concedente. 

§ 5º Na hipótese de instrumentos para pesquisa, desenvolvimento e 
inovação celebrado com ICT pública, não caberá à concedente, por ocasião da 
prestação de contas, analisar ou fiscalizar a regularidade de licitações e 
contratações feitas com os recursos federais transferidos. 

§ 6º Desde que o projeto seja conduzido nos moldes pactuados, o 
relatório de execução do objeto poderá ser aprovado mesmo que os resultados 
obtidos sejam diversos daqueles almejados em função do risco tecnológico ou das 
incertezas intrínsecas à atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
devidamente comprovadas, com a consequente aprovação das contas, com ou sem 
ressalvas, sem que o beneficiário dos recursos seja obrigado, por esse motivo, a 
restituir os recursos financeiros utilizados. 

§ 7º A concedente deverá estipular tipologias e faixas de valores em que 
o relatório de execução financeira será exigido independentemente da análise do 
relatório de execução do objeto.  

Art. 60.  A documentação gerada até a aprovação da prestação de contas 
final deverá ser organizada e arquivada pelo responsável pela pesquisa, separada 
por projeto, pelo prazo de cinco anos, contado da data da aprovação da prestação 
de contas final. 
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Parágrafo único.  Fica facultada à concedente a solicitação do envio de 
cópia da documentação original ou digitalizada.  

Art. 61.  O parecer conclusivo da concedente sobre a prestação de contas 
final deverá concluir, alternativamente, pela: 

I - aprovação da prestação de contas, quando constatado o atingimento 
dos resultados e das metas pactuadas, ou, quando devidamente justificado, o não 
atingimento de metas em razão do risco tecnológico; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando, apesar de 
cumpridos o objeto e as metas, for constatada impropriedade ou falta de natureza 
formal que não resulte em dano ao erário; ou 

III - rejeição da prestação de contas, sem prejuízo das sanções civis, 
penais e administrativas cabíveis, nas seguintes hipóteses: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos resultados e das metas pactuadas; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
ou 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.  

 
 
CAPÍTULO VI 
DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE 
 
Art. 62 - Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de 

patente ou qualquer outra forma de proteção da propriedade intelectual é facultado 
solicitar a adoção de sua criação por ICTs, 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.  

 
§ 1º - O NIT da ICT avaliará a invenção, a sua afinidade com a respectiva 

área de atuação e o interesse no seu desenvolvimento. 
 
§ 2º - O Núcleo informará ao inventor independente, no prazo máximo de 

06 (seis) meses, a decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo. 
 
§ 3º - 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. 

 

Art. 63 - O Estado, seus Municípios, as agências de fomento e as ICTs 
públicas poderão apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de 
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patente de sua criação, entre outras formas, por meio de:  
 
I - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção;  
 
II - assistência para transformação da invenção em produto ou processo 

com os mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação;  
 
III - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto 

da invenção;  
 
IV - orientação para transferência de tecnologia para empresas já 

constituídas.  
 
 

CAPÍTULO VII 
DO FUNDO INOVABAHIA 

 

Art. 64 - Fica instituído o Fundo INOVABAHIA, destinado a apoiar o 
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, nos termos do art. 265 da 
Constituição Estadual. 

 

Art. 65 - O Fundo INOVABAHIA de natureza financeira e contábil, 
vinculado à SECTI, tem por finalidade apoiar o financiamento de programas e 
projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e atividades afins 
seguindo as diretrizes e políticas recomendadas pelo Conselho Estadual de Ciência 
e Tecnologia da Bahia. 

 
Art. 66 - Constituirão recursos do Fundo INOVABAHIA: 
 
I - recursos provenientes de incentivos fiscais, bem como auxílios, 

subvenções, contribuições, transferências e participação em convênios com 
entidades públicas e privadas de âmbito nacional e internacional; 

 
II - juros, dividendos e quaisquer outras receitas decorrentes de aplicação 

de recursos do Fundo; 
 
III - recursos destinados ao INOVATEC, instituído pela Lei nº 9.833, de 05 

de dezembro de 2005, e regulamentado pelo Decreto nº 10.456, de 17 de setembro 
de 2007; 

 
IV - repasses de instituições financeiras, de fomento e de 

desenvolvimento; 
 
V - ganhos econômicos auferidos de produtos desenvolvidos por projetos 

fomentados pelo Estado; 
 
VI - rendas provenientes de propriedade intelectual; 
 
VII -  doações; 
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VIII -  legados; 
 
IX - saldos de exercícios anteriores; 
 
X - empréstimos contraídos por antecipação de receitas do Fundo; 
 
XI - dotações especiais do orçamento do Estado e recursos não 

reembolsáveis, provenientes do Estado da Bahia, dos Municípios e de outras fontes; 
 
XII - outros bens e recursos que venham a ser incorporados ao Fundo, 

inclusive a herança jacente, nos termos dos arts. 1.819 a 1.823 do Capítulo VI do 
Título I do Livro V do Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002. 

 
Parágrafo único - Os recursos do Fundo serão geridos em conta bancária 

específica. 
 

Art. 67 - Os recursos do Fundo INOVABAHIA serão destinados 
exclusivamente a projetos e programas vinculados ao desenvolvimento científico e 
tecnológico do Estado. 

 

Art. 68 - O Poder Executivo fará a regulamentação do Fundo 
INOVABAHIA após a publicação desta Lei. 

 
 
CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 69.  Os acordos, os convênios e os instrumentos congêneres em 
execução poderão ser alterados para definir que a titularidade dos bens gerados ou 
adquiridos pertencerá à entidade recebedora dos recursos, observado o disposto 
no art. 13 da Lei nº 13.243, de 2016, do Decreto Federal n° 9.283/2018 e da Lei 
Estadual de Inovação.  

Art. 70.  Os acordos, os convênios e os contratos celebrados entre as 
ICT, as instituições de apoio, as agências de fomento e as entidades nacionais de 
direito privado sem fins lucrativos destinadas às atividades de pesquisa, cujos 
objetos sejam compatíveis com a finalidade da Lei Federal n° 13.243/2016, do 
Decreto Federal n° 9.283/2018 e da Lei Estadual de Inovação, poderão prever a 
destinação de até quinze por cento do valor total dos recursos financeiros 
destinados à execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais e 
administrativas necessárias à execução desses acordos, convênios e contratos. 

Parágrafo único.  Os gastos indivisíveis, usuais e necessários à 
consecução do objetivo do acordo, do convênio ou do contrato poderão ser lançados 
à conta de despesa administrativa, obedecido o limite estabelecido no caput.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art13
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Art. 71.  Eventuais restrições de repasses de recursos aplicadas a ICT 
não se estendem aos pesquisadores a ela vinculados.  

Art. 72.  O Estado da Bahia, as autarquias e as fundações públicas 
poderão efetuar a admissão de pesquisador, de técnico com formação em área 
tecnológica de nível intermediário ou de tecnólogo, nacional ou estrangeiro, para 
projeto de pesquisa com prazo determinado, em instituição destinada à pesquisa, ao 
desenvolvimento e à inovação, nos termos da Lei nº 8.745, de 1993, e do § 3º do art. 
15 da Lei nº 10.973, de 2004.  

Art. 73.  O disposto no Capítulo VII aplica-se aos instrumentos que, na 
data de entrada em vigor deste Decreto, estejam em fase de execução do objeto ou 
de análise de prestação de contas.  

Art. 74.  As agências de fomento de natureza privada, incluídos os 
serviços sociais autônomos, por suas competências próprias, poderão executar as 
atividades a que se referem o art. 3º, o art. 3º-B, o art. 3º-D e o art. 19 da Lei nº 
10.973, de 2004.  

Art. 75.  Os instrumentos vigentes na data de entrada em vigor deste 
Decreto serão regidos pela legislação anterior. 

Parágrafo único.  Na hipótese a que se refere o caput, é facultada a 

adaptação às disposições deste Decreto aos partícipes.  

Art. 76.  Incumbe ao Secretario de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Inovação editar as normas e as orientações complementares sobre a matéria 
disciplinada neste Decreto, além de deliberar e decidir sobre os casos omissos, com 
a participação dos demais Secretários de Estado quanto aos assuntos relacionados 
às suas áreas de competência.  

Art. 77. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em XX de XXXX de XX. 

RUI COSTA 

Governador 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8745cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art15%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art15%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art19

