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EMENDA CONSTITUCIONAL NO  85 DE 26/02/2015

Atualiza o tratamento das atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 

científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a 

inovação.

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento 

prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da 

ciência, tecnologia e inovação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art218.


Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação
Lei No 13.243, de 11 de janeiro de 2016

Altera nove Leis para que universidades e institutos públicos e empresas 

privadas possam trabalhar muito mais próximas.

Lei de Inovação, Lei das Fundações, Lei de Licitações, Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas, Lei do Magistério Federal, Lei do 

Estrangeiro, Lei de Importações de Bens para Pesquisa, Lei de Isenções de 

Importaçõe e Lei das Contratações Temporárias



Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação
Lei No 13.243, de 11 de janeiro de 2016

Entre seus principais objetivos estão a remoção de barreiras burocráticas 

que prejudicam a atividade de pesquisadores e empresários inovadores, 

bem como criar novos mecanismos para incentivar a integração entre 

instituições científicas e tecnológicas (ICT) e o setor empresarial.



Lei de Inovação

Política de Inovação

A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação

- Atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional;

- De empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de    participação 

no capital social de empresas;

- Para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos; 

- Uso por terceiros de seus laboratórios;

- Institucionalização e gestão do NIT;

- Capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da 

inovação, PI e TT;



Lei de Inovação

Autoriza o NIT com personalidade jurídica propria, como

entidade sem fins lucrativos, para maior autonomia, 

flexibilidade de gestão e contratação;



Lei de Inovação

Subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e 

médio porte, com base em dotações orçamentárias de 

órgãos e entidades da administração pública, destinada ao 

pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de 

serviços tecnológicos especializados.

Bônus Tecnológico 



Lei de Inovação

• A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não 

financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou 

convênio: 

• II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, 

instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas 

próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas 

voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação,

• III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

Uso de Laboratórios



Lei de Inovação

• Amplia o apoio do Poder Público aos ambientes de 

inovação, inclusive por meio de cessão de uso de imóveis;

• Autoriza a participação do Poder Público no capital social 

de empresas em condições que atendam o interesse

público;



Lei de Inovação

• Atualiza as disposições que tratam sobre a transferência e 

licenciamento de tecnologias desenvolvidas por ICT pública;

• Flexibiliza execução orçamentária de projetos;

• Permite que professores das Universidades públicas em 

regime de dedicação exclusiva exerçam atividades de 

pesquisa também no setor privado, com remuneração;



Alterações na Lei de Licitações

Tratamento especial nas aquisições para P&D, ampliando a 
possibilidade de dispensa de licitação;



Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas

• Inclui ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, 
tecnologia e inovação no regime diferenciado;



Alterações na Lei do Magistério Federal

• Amplia o limite de horas dedicadas a trabalho prestado no 
âmbito de projetos institucionais de cooperação com empresas
de 240 horas para 416 horas   ( 8 horas semanais );

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwix0qmNrcHNAhXIiZAKHQheDgIQjRwIBw&url=http://www.bonnaconsultores.com.br/fique-de-olho-empregador-cuidados-ao-colocar-em-pratica-o-banco-de-horas/&bvm=bv.125221236,bs.1,d.Y2I&psig=AFQjCNHYkuF1bCDh-4DfPryzj_aUceohpg&ust=1466880013676703
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwix0qmNrcHNAhXIiZAKHQheDgIQjRwIBw&url=http://www.bonnaconsultores.com.br/fique-de-olho-empregador-cuidados-ao-colocar-em-pratica-o-banco-de-horas/&bvm=bv.125221236,bs.1,d.Y2I&psig=AFQjCNHYkuF1bCDh-4DfPryzj_aUceohpg&ust=1466880013676703


Regulamentação do Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Diversos dispositivos da Lei dependem de regulamentação para serem 

plenamente aplicáveis.

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 

juntamente com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), trabalharam em conjunto para formular uma proposta de 

Decreto abrangente, que contemple todos os pontos do Marco Legal 

pendentes de regulamentação.



Etapas da Elaboração de Minuta

Criação de grupo de trabalho no âmbito do então Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, logo após a promulgação da Lei.

Consulta Pública, na plataforma participa.br, com questões direcionadas, 

referentes aos temas sujeitos a regulamentação. 

Trabalhos conjuntos entre o MCTIC e o MDIC, para a elaboração de uma 

minuta de texto normativo. Concluído em dezembro de 2016.

Submissão à revisão de um Grupo de Trabalho vinculado à Subcomissão de 

Marco Legal do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT). 



Etapas da Elaboração de Minuta

Esse Grupo de Trabalho, formado por representantes de governos estaduais, 

da comunidade científica e do empresariado (SBPC, ABC, FORTEC, 

ANDIFES, CNI, CONFAP, CONSECTI, CONFIES, entre outros), apresentou 

críticas e sugestões em fevereiro de 2017. 

Em 26 abril de 2017, minuta final do MCTI e MDIC

O texto está em discussão na Casa Civil da Presidência da República com 

outros Ministérios envolvidos com a matéria: Planejamento, Fazenda, 

Transparência, Fiscalização e Controle e Receita Federal. 



Regulamentação do Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação

A proposta está estruturada em dez capítulos:

I - Disposições Preliminares; 

II - Do Estímulo à Construção de Ambientes Especializados e Cooperativos 

de Inovação; 

III - Do Estimulo à Participação das ICTs no Processo de Inovação; 

IV -Do Estímulo à Inovação nas Empresas; 

V - Da Importação de Bens para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; 

VI - Dos Instrumentos Jurídicos de Parceria; 

VII - Da transposição, do Remanejamento e da Transferência de Recursos 

de uma Categoria de Programação para Outra;

VIII – Da Prestação de Contas; 

IX - Da Contratação de Produtos para a Pesquisa e Desenvolvimento; 

X - Das Disposições Finais



Regulamentação do Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação

 Simplificação na celebração de convênios para a promoção da pesquisa 
pública; maior facilidade para a internacionalização de ICTs;

 Aumento da interação entre ICTs e empresas, incremento de incentivos 
para a promoção de ecossistemas de inovação;

 Diversificação de instrumentos financeiros de apoio à inovação;
 Maior compartilhamento de recursos entre atores públicos e privados;
 Simplificação de procedimentos de importação de bens e insumos para 

pesquisa; novos estímulos para a realização de encomendas 
tecnológicas;

 Flexibilidade no remanejamento entre categorias de programação de 
despesas; simplificação da prestação de contas para as Agências de 
Fomento. 



Regulamentação do Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação

 Criação de dispositivos legais para a transferência de tecnologia gerada 
nas ICTs;

 Incubação de empresas e parques tecnológicos no espaço público;
 Valorização da propriedade intelectual;
 Estímulo a projetos cooperativos;
 Extensão do conhecimento para a sociedade e a possibilidade de 

compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e recursos 
humanos para o desenvolvimento tecnológico e a geração de produtos 
e processos inovadores;

 Cria a mobilidade do pesquisador público nos processos de inovação 
tecnológica, bem como a sua participação nos ganhos econômicos e 
sociais resultantes.



Obrigado!

Jorge Mario Campagnolo

campagnolo@mctic.gov.br   

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 
COMUNICAÇÕES


