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CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

d) valorização dos criadores e desenvolvedores de invenções brasileiras para
estimular os jovens a empreender e a inovar;

Art. 15. A colaboração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com
a Política Nacional de Inovação se dará por meio de adesão voluntária, na forma definida
em ato do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações.

e) fortalecimento de uma visão tolerante com riscos e falhas no processo de
inovação para encorajar a aquisição de produtos e o fomento público à inovação;

Art. 16. Para fins de implementação da Política Nacional de Inovação, a União
poderá prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, por meio de instrumentos preexistentes, que será definida em ato próprio de
cada programa ou ação dos órgãos e entidades federais.

g) incentivo à atração e à retenção de talentos em áreas importantes para inovação; e

f) promoção do País no cenário internacional como uma nação inovadora; e

VI - quanto ao eixo de estímulo ao desenvolvimento de mercados para
produtos e serviços inovadores:

Parágrafo único. A assistência financeira de que trata o caput correrá à conta
das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual, de acordo com a sua área de
atuação, e observará a disponibilidade e os limites estipulados na legislação orçamentária
e financeira.

a) incentivo à sustentabilidade econômica de ambientes promotores de inovação;
b) estímulo à competitividade das empresas brasileiras com a ampliação da
extensão tecnológica e a melhoria na gestão da inovação e da agregação de valores em
produtos, processos e serviços;

Art. 17. Os casos omissos neste Decreto, relacionados com a Política Nacional
de Inovação, serão dirimidos pela Câmara de Inovação.

c) incentivo à ampliação do universo de empresas inovadoras tolerantes ao
risco tecnológico;

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
República.

Brasília, 28 de outubro de 2020; 199º da Independência e 132º da

d) simplificação e agilidade na criação e no encerramento de empresas com
base tecnológica;
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e) estímulo a programas de compras públicas de produtos, processos e serviços
inovadores, que fortaleçam os instrumentos de incentivo à inovação pelo lado da demanda;

ANEXO
DIRETRIZES PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE INOVAÇÃO
E DOS PLANOS SETORIAIS E TEMÁTICOS DE INOVAÇÃO

f) ampliação do mercado de produtos inovadores de maior valor agregado;
g) busca por maior racionalidade do sistema tributário para estimular a inovação;

O objetivo das diretrizes é orientar a construção das ações estratégicas definidas
na Estratégia Nacional de Inovação e nos planos setoriais e temáticos de inovação.

h) estímulo à modernização da capacidade empresarial brasileira alinhada com
as políticas públicas para a inserção competitiva do País no mercado internacional de
produtos, bens e serviços; e

As diretrizes para a implementação da Política Nacional de Inovação são:

i) atualização da legislação para que o País possa contratar produtos e serviços
de empresas inovadoras de forma mais simplificada.

I - quanto ao eixo de ampliação da qualificação profissional por meio da
formação tecnológica de recursos humanos:

DECRETO Nº 10.535, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020

a) estímulo ao interesse nas áreas de ciências exatas e agrárias, de saúde, de
tecnologia e de engenharia desde o ensino básico, especialmente entre os grupos subrepresentados nas áreas, com foco na a equidade de gêneros;

Altera o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de
1986, que dispõe sobre a unificação dos recursos de
caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a
legislação pertinente.

b) revisão de currículos de ensino superior, com vistas à promoção de uma
abordagem mais prática, empreendedora e interdisciplinar para o desenvolvimento do
empreendedorismo e da inovação;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 36
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

c) aproximação da produção de conhecimento e da formação de nível superior
com as demandas do setor produtivo nacional;

DECRETA:

d) estímulo às áreas de ciências exatas e agrárias, de saúde, de tecnologia e
de engenharia nos níveis técnico e superior;

Art. 1º O Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

e) incentivo ao aumento do número de concluintes em nível superior nas áreas
de ciências exatas e agrárias, de saúde, de tecnologia e de engenharia; e

"Art. 68. .................................................................................................................
.........................................................................................................................................

f) incentivo ao intercâmbio científico e tecnológico;

§ 3º ........................................................................................................................

II - quanto ao eixo de alinhamento entre os programas e as ações de fomento
à inovação e de estímulo a investimentos privados:

I - do Ministério da Saúde;

a) otimização da alocação de recursos governamentais com base na
identificação de produtos, serviços e soluções tecnológicas que atendam à prioridade
definida pela Câmara de Inovação;

II - decorrentes de emendas individuais impositivas discriminadas com
identificador de resultado primário 6, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir
do exercício financeiro de 2016; ou

b) estímulo ao aumento da participação do setor privado nos investimentos em
pesquisa, desenvolvimento e inovação, por meio da utilização de instrumentos de política pública;

III - decorrentes de emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de
Estado ou do Distrito Federal impositivas discriminadas com identificador de
resultado primário 7, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício
financeiro de 2020.

c) promoção de modelos de financiamento privado relacionado com a
inovação, incluídos modelos de investimento externo direto; e

§ 4º As unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar
bloqueados poderão efetuar os desbloqueios até 31 de dezembro do exercício em
que ocorreu o bloqueio dos saldos, desde que:

d) incentivo ao aumento de recursos privados para as chamadas públicas de
promoção da inovação, nas quais os projetos são coordenados pelo setor privado por
meio de parcerias com as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação - ICT;

I - a sua execução tenha sido iniciada até a data prevista no § 2º, na hipótese
das despesas executadas diretamente pelos órgãos e pelas entidades da União; ou

III - quanto ao eixo de estímulo da base de conhecimento tecnológico para a inovação:
a) estímulo à produção, à absorção e à disseminação de conhecimento e de
tecnologias para o aumento da sustentabilidade, da produtividade, da competitividade e
do investimento privado em pesquisa, desenvolvimento e inovação no País;

II - os seus instrumentos estejam vigentes e cumpram os requisitos para a sua
eficácia, definidos pelas normas que tratam da transferência de recursos da União
por meio de convênios, contratos de repasse, termos de colaboração, termos de
fomento ou instrumentos congêneres, na hipótese das transferências de recursos da
União aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, aos consórcios públicos, aos
serviços sociais autônomos e às entidades privadas sem fins lucrativos.

b) incentivo à melhoria da qualidade da produção científica e tecnológica do
País e da disponibilização desses conteúdos de forma aberta e em plataformas digitais;
c) promoção de iniciativas para manter ou ampliar a infraestrutura de
pesquisa, de modo a garantir o fortalecimento dos serviços tecnológicos ofertados no
País;

§ 5º Para fins do disposto no inciso I do § 4º, considera-se iniciada a execução
da despesa:
..........................................................................................................................................

d) ampliação do desenvolvimento e da transferência de tecnologia e de
conhecimento militar para uso civil; e

§ 6º A Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do
Ministério da Economia providenciará, até o encerramento do exercício financeiro, o
cancelamento, no Siafi, de todos os saldos de restos a pagar que permanecerem
bloqueados.
................................................................................................................................." (NR)

e) avaliações periódicas dos resultados do marco legal regulatório que trata da temática
de inovação com propostas de atualizações, de forma a acompanhar as inovações tecnológicas;
IV - quanto ao eixo de proteção do conhecimento:

Art. 2º Ficam revogados os incisos I e II do § 6º do art. 68 do Decreto nº
93.872, de 1986.

a) estabelecimento de um sistema nacional de propriedade intelectual como
estímulo ao desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação no País;

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

b) reavaliação da regulamentação da propriedade intelectual do País;

Brasília, 28 de outubro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

c) formulação de uma estratégia nacional de propriedade intelectual para
estimular novos negócios;
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d) estímulo à internacionalização do conhecimento patenteável produzido no País; e

DECRETO Nº 10.536, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020

e) simplificação do processo de pedidos e concessões de patentes no País e
incentivo aos pedidos de patentes no País e no exterior;

Altera o Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006,
que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS e das
Funções Gratificadas do Comando do Exército do
Ministério da Defesa.

V - quanto ao eixo de disseminação da cultura de inovação empreendedora:
a) estímulo à inovação aberta;
b) incentivo à cooperação do ecossistema de inovação, com o objetivo de
potencializar ações em rede;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

c) estímulo aos jovens e aos adultos para empreender e inovar;
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i) atualização da legislação para que o País possa contratar produtos e serviços
de empresas inovadoras de forma mais simplificada.

I - quanto ao eixo de ampliação da qualificação profissional por meio da
formação tecnológica de recursos humanos:

DECRETO Nº 10.535, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020

a) estímulo ao interesse nas áreas de ciências exatas e agrárias, de saúde, de
tecnologia e de engenharia desde o ensino básico, especialmente entre os grupos subrepresentados nas áreas, com foco na a equidade de gêneros;

Altera o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de
1986, que dispõe sobre a unificação dos recursos de
caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a
legislação pertinente.

b) revisão de currículos de ensino superior, com vistas à promoção de uma
abordagem mais prática, empreendedora e interdisciplinar para o desenvolvimento do
empreendedorismo e da inovação;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 36
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,

c) aproximação da produção de conhecimento e da formação de nível superior
com as demandas do setor produtivo nacional;

DECRETA:

d) estímulo às áreas de ciências exatas e agrárias, de saúde, de tecnologia e
de engenharia nos níveis técnico e superior;

Art. 1º O Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

e) incentivo ao aumento do número de concluintes em nível superior nas áreas
de ciências exatas e agrárias, de saúde, de tecnologia e de engenharia; e

"Art. 68. .................................................................................................................
.........................................................................................................................................

f) incentivo ao intercâmbio científico e tecnológico;

§ 3º ........................................................................................................................

II - quanto ao eixo de alinhamento entre os programas e as ações de fomento
à inovação e de estímulo a investimentos privados:

I - do Ministério da Saúde;

a) otimização da alocação de recursos governamentais com base na
identificação de produtos, serviços e soluções tecnológicas que atendam à prioridade
definida pela Câmara de Inovação;

II - decorrentes de emendas individuais impositivas discriminadas com
identificador de resultado primário 6, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir
do exercício financeiro de 2016; ou

b) estímulo ao aumento da participação do setor privado nos investimentos em
pesquisa, desenvolvimento e inovação, por meio da utilização de instrumentos de política pública;

III - decorrentes de emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de
Estado ou do Distrito Federal impositivas discriminadas com identificador de
resultado primário 7, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício
financeiro de 2020.

c) promoção de modelos de financiamento privado relacionado com a
inovação, incluídos modelos de investimento externo direto; e

§ 4º As unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar
bloqueados poderão efetuar os desbloqueios até 31 de dezembro do exercício em
que ocorreu o bloqueio dos saldos, desde que:

d) incentivo ao aumento de recursos privados para as chamadas públicas de
promoção da inovação, nas quais os projetos são coordenados pelo setor privado por
meio de parcerias com as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação - ICT;

I - a sua execução tenha sido iniciada até a data prevista no § 2º, na hipótese
das despesas executadas diretamente pelos órgãos e pelas entidades da União; ou

III - quanto ao eixo de estímulo da base de conhecimento tecnológico para a inovação:
a) estímulo à produção, à absorção e à disseminação de conhecimento e de
tecnologias para o aumento da sustentabilidade, da produtividade, da competitividade e
do investimento privado em pesquisa, desenvolvimento e inovação no País;

II - os seus instrumentos estejam vigentes e cumpram os requisitos para a sua
eficácia, definidos pelas normas que tratam da transferência de recursos da União
por meio de convênios, contratos de repasse, termos de colaboração, termos de
fomento ou instrumentos congêneres, na hipótese das transferências de recursos da
União aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, aos consórcios públicos, aos
serviços sociais autônomos e às entidades privadas sem fins lucrativos.

b) incentivo à melhoria da qualidade da produção científica e tecnológica do
País e da disponibilização desses conteúdos de forma aberta e em plataformas digitais;
c) promoção de iniciativas para manter ou ampliar a infraestrutura de
pesquisa, de modo a garantir o fortalecimento dos serviços tecnológicos ofertados no
País;

§ 5º Para fins do disposto no inciso I do § 4º, considera-se iniciada a execução
da despesa:
..........................................................................................................................................

d) ampliação do desenvolvimento e da transferência de tecnologia e de
conhecimento militar para uso civil; e

§ 6º A Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do
Ministério da Economia providenciará, até o encerramento do exercício financeiro, o
cancelamento, no Siafi, de todos os saldos de restos a pagar que permanecerem
bloqueados.
................................................................................................................................." (NR)

e) avaliações periódicas dos resultados do marco legal regulatório que trata da temática
de inovação com propostas de atualizações, de forma a acompanhar as inovações tecnológicas;
IV - quanto ao eixo de proteção do conhecimento:

Art. 2º Ficam revogados os incisos I e II do § 6º do art. 68 do Decreto nº
93.872, de 1986.

a) estabelecimento de um sistema nacional de propriedade intelectual como
estímulo ao desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação no País;

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

b) reavaliação da regulamentação da propriedade intelectual do País;

Brasília, 28 de outubro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

c) formulação de uma estratégia nacional de propriedade intelectual para
estimular novos negócios;
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d) estímulo à internacionalização do conhecimento patenteável produzido no País; e

DECRETO Nº 10.536, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020

e) simplificação do processo de pedidos e concessões de patentes no País e
incentivo aos pedidos de patentes no País e no exterior;

Altera o Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006,
que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS e das
Funções Gratificadas do Comando do Exército do
Ministério da Defesa.

V - quanto ao eixo de disseminação da cultura de inovação empreendedora:
a) estímulo à inovação aberta;
b) incentivo à cooperação do ecossistema de inovação, com o objetivo de
potencializar ações em rede;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

c) estímulo aos jovens e aos adultos para empreender e inovar;
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