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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI Nº 5.361 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

DISPÕE SOBRE INCENTIVOS À INOVA-
ÇÃO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TEC-
NOLÓGICA NO AMBIENTE PRODUTIVO
NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º- Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação
e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vis-
tas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica, ao desen-
volvimento industrial e às inovações de inclusão social no Estado do
Rio de Janeiro, de acordo com os arts. 214 e 331 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro e em consonância com os arts. 65 e 67, no
que couber, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e com os objetivos da FAPERJ dado pelo art. 2º da Lei Com-
plementar nº 102/2002, com a nova redação dada pelo Projeto de Lei
Complementar 13/2008 (Mensagem 44/2008).

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

I - inovação: fomentar pesquisas ou estudos em prol da ma-
nutenção da vida humana, atendidos os preceitos éticos atinentes à
matéria objeto da pesquisa ou do desenvolvimento da inovação, in-
trodução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou
social que resulte em novos processos, produtos ou serviços, bem
como em ganho de qualidade ou produtividade em processos, pro-
dutos ou serviços já existentes, visando ampliar a competitividade no
mercado ou melhorar as condições de vida da população do Estado
do Rio de Janeiro. Somente serão considerados como inovação social
àqueles processos, produtos ou serviços que promovam a inclusão
social em sua fase de implantação de projeto piloto em área restrita e
determinada e/ou transferência de tecnologia;

II - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pú-
blica ou privada que tenha entre os seus objetivos a consecução de
ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciên-
cia, da tecnologia e da inovação, e dar apoio financeiro e suporte de
informações às políticas públicas nessas áreas;

III - Instituição Científica e Tecnológica no Estado do Rio de
Janeiro - ICT: órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, instituição privada e outros entes públicos estaduais que te-
nham por missão institucional formar recursos humanos e executar
atividades ligadas à pesquisa e desenvolvimento científico e tecnoló-
gico, à inovação tecnológica e à extensão tecnológica em ambiente
produtivo, localizadas no Estado do Rio de Janeiro;

IV - Instituições de Apoio: fundações de direito privado, su-
jeitas ao prévio credenciamento na Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia, renovável a cada três anos, com a finalidade de dar apoio
a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento ins-
titucional, científico e tecnológico de interesse das instituições sedia-
das no Rio de Janeiro;

V - núcleos de inovação tecnológica: órgãos técnico-geren-
ciais integrantes de ICTs ou associação de órgãos técnicos de uma
ou mais ICTs, com a finalidade de gerir a sua política de inovação;

VI - parques tecnológicos: complexos organizacionais de ca-
ráter científico e tecnológico, estruturados de forma planejada, con-
centrada e cooperativa, que agregam empresas cuja produção se fun-
damenta em pesquisa tecnológica e que sejam promotores da cultura
da inovação, da competitividade industrial e da maior capacitação em-
presarial, com vistas ao incremento da geração de riqueza ou inclu-
são social;

VII - incubadoras de empresas: organizações que incentivam
a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas indus-
triais ou de prestação de serviços, de base tecnológica ou de ma-
nufaturas leves, por meio do provimento de infra-estrutura básica e da
qualificação técnica e gerencial do empreendedor, em caráter comple-
mentar, para viabilizar o seu acesso à inovação tecnológica e a sua
inserção competitiva no mercado;

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

IX - criador: pessoa natural que seja inventor, obtentor ou
autor de criação;

X - pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo mi-
litar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de
caráter científico ou tecnológico;

XI - inventor independente: pessoa natural, não ocupante de
cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, ob-
tentor ou autor de criação;

XII - extensão tecnológica em ambiente produtivo: atividades
que auxiliam empresas e entidades do setor produtivo a encontrar e
implementar soluções tecnológicas, mediante competências e conhe-
cimentos disponíveis nas ICTs;

XIII - Empresa de Base Tecnológica - EBT: empresa legal-
mente constituída, com sede no Estado do Rio de Janeiro, cuja ati-
vidade produtiva, além de outras, é também direcionada para o de-
senvolvimento de novos produtos e/ou processos fundamentos na
aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e
na utilização de técnicas consideradas avançadas ou pioneiras;

XIV - instrumentos jurídicos: instrumentos legais representa-
dos por convênios, termos de outorga, acordos de cooperação téc-
nica, contratos de desenvolvimento conjunto, protocolos de intenção e
similares, celebrados entre a ICT, a Agência de Fomento e a Admi-
nistração Pública ou a Iniciativa Privada;

XV - contrapartida: aporte de recursos financeiros, de bens
ou de serviços relacionados com o projeto de pesquisa, economica-
mente mensuráveis, durante a execução do projeto e na fase de
prestação de contas.

XVI - agência de inovação: Complexo organizacional que in-
clui Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), incubadoras de empre-
sas e/ ou parques tecnológicos.

CAPÍTULO II

DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES
ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Art. 3º- O Estado do Rio de Janeiro e as respectivas agên-
cias de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças
estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envol-
vendo empresas, ICTs e organizações de direito privado sem fins lu-
crativos, voltadas para atividades de pesquisa e de desenvolvimento
que objetivem a geração de inovações.

Parágrafo Único- O apoio previsto neste Artigo poderá con-
templar redes e/ou projetos nacionais e internacionais de pesquisa
tecnológica, bem como ações de empreendedorismo e de criação de
ambientes de inovação, inclusive incubadoras, parques tecnológicos e
agências de inovação.

Art. 4º- As ICTs poderão, mediante remuneração e por prazo
determinado, nos termos de contrato ou convênio:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumen-
tos, materiais e demais instalações com empresas em atividades vol-
tadas à inovação tecnológica, e em programas facilitados para mi-
croempresas, pequenas e médias empresas, na consecução de ati-
vidades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas pró-
prias dependências por empresas nacionais e organizações de direito
privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e
inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua
atividade finalística, nem com ela conflite.

Parágrafo Único- A permissão e o compartilhamento de que
tratam os incisos I e II do caput deste artigo obedecerão às priori-
dades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão má-
ximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada
a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessa-
das, sendo que 60 % dos recursos auferidos deverão ser despendi-
dos diretamente nas unidades laboratoriais que participaram do com-
partilhamento e os demais 40 % deverão reverter para a ICT.

CAPÍTULO III

DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS ICT's DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO E DA FAPERJ NO PROCESSO DE INOVAÇÃO

Art. 5º- Fica a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ autorizada a par-
ticipar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito
específico, que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tec-
nológicos para a obtenção de produto ou de inovação, como contra-
partida do fomento concedido.

§1º- A FAPERJ poderá participar de Fundos públicos ou pri-
vados que visem à aplicação de recursos em novas empresas ino-
vadoras, limitada ao valor máximo correspondente de 20 % (vinte por
cento) do seu orçamento decorrente de receita do Tesouro do Estado
e de receitas próprias.

§2º- A propriedade intelectual resultante do projeto desenvol-
vida na forma na do caput deste artigo será definida em instrumento
jurídico a ser celebrado entre a FAPERJ, a empresa privada e outros
partícipes na proporção da participação de capital.

§3º- Os extratos dos editais da Faperj devem permanecer,
pelo menos trinta dias, em consulta pública na internet, antes de se-
rem efetivamente divulgados.

Art. 6º - É facultado a ICT celebrar contratos de transferên-
cia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso
ou de exploração de criação por ela desenvolvida, competindo a ICT:

I - incentivar e firmar parcerias de pesquisa conjunta com em-
presas, instituições de ensino e pesquisa públicas ou privadas, nacio-
nais ou internacionais, visando à inovação que viabilize a geração, de-
senvolvimento e fabricação de novos produtos, processos e sistemas;

II - formalizar instrumentos jurídicos para a realização de pro-
jeto de pesquisa e desenvolvimento e fomento à inovação tecnológi-
ca, em regime de parceria com segmentos produtivos direcionados à
inovação e otimização de processos empresariais;

III - prestar serviços a instituições públicas ou privadas, em
harmonia com as suas finalidades e com os dispositivos desta lei,
mediante contrapartida;

IV - promover a proteção, nos termos da legislação em vigor,
sobre a propriedade intelectual, diretamente ou em parceria com ins-
tituições públicas ou privadas, dos resultados das pesquisas e desen-
volvimento;

V - formalizar instrumentos jurídicos para transferência de
tecnologia e para outorga do direito de uso ou de exploração de cria-
ção, nos casos em que não convier a exploração direta e exclusiva
da tecnologia.

§ 1º- O instrumento jurídico que formalizar a transferência de
tecnologia da ICT para outras instituições, para fins de comercializa-
ção, deverá estipular percentual, a favor da cedente, correspondente
à sua participação nos respectivos ganhos econômicos.

§ 2º- Os ganhos econômicos advindos da comercialização,
referidos no §1º deste Artigo, serão aplicados pela ICT exclusivamen-
te na consecução dos seus objetivos institucionais.

§ 3º- Compete a cada ICT, ouvidas suas respectivas unida-
des, estabelecer suas diretrizes próprias no que se refere ao incentivo
à inovação e à proteção do resultado das pesquisas e desenvolvi-
mento, observado o disposto no art. 13 desta lei.

§ 4º- Incluem-se entre os objetivos da ICT a implantação do
sistema de inovação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, regu-
lamentado pelo Poder Executivo e coordenado pela Secretaria de Es-
tado de Ciência e Tecnologia, a proteção ao conhecimento inovador e
a produção e comercialização de criação que, para os fins desta lei,
são considerados fatores de desenvolvimento socioeconômico e tec-
nológico do Estado.

Art. 7º- A transferência de tecnologia e do resultante direito
de exploração de criação poderá ser realizada, a título exclusivo ou
não, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único- Cada unidade de ICT que gerencia sua
política de inovação deverá manter banco de dados atualizado, com-
preendendo as novas tecnologias a serem comercializadas, observan-
do o período de confidencialidade exigido para cada caso.

Art. 8º- É facultado a ICT e a FAPERJ, no âmbito de suas
finalidades, prestar serviços eventuais de gerenciamento e de acom-
panhamento de projetos, em instituições públicas ou privada, compa-
tíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação
e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º- A prestação de serviços prevista no caput deste artigo
dependerá de aprovação da autoridade máxima executiva do órgão,
no caso da ICT, e da Secretaria de Ciência e Tecnologia no caso da
FAPERJ.
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§ 2º- O servidor, o militar ou o empregado público estadual,
envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo po-
derá receber retribuição pecuniária, diretamente do órgão prestador
do serviço ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado
acordo sempre sob a forma de adicional variável e desde que cus-
teado exclusivamente com recursos provenientes da atividade contra-
tada.

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

Art. 9º- É facultado a ICT celebrar acordos de parceria para
a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecno-
lógica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com
instituições públicas e privadas.

§ 1º- As partes deverão prever, em instrumento jurídico es-
pecífico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos
resultados da exploração das criações resultantes da parceria, asse-
gurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o dis-
posto nos §§ 4o e 5o do art. 6o da Lei Federal nº 10.973/04).

§ 2º- A propriedade intelectual e a participação nos ganhos
auferidos pelos resultados referidos no § 1o deste artigo serão as-
seguradas, desde que previsto no instrumento jurídico, na proporção
equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já exis-
tente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e ma-
teriais alocados pelas partes contratantes.

Art. 10- Os acordos e contratos firmados entre as ICTs, as
instituições de apoio, as agências de fomento e as entidades nacio-
nais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de
pesquisa, cujo objeto seja compatível com a finalidade desta Lei, po-
derão prever recursos para a cobertura de despesas operacionais e
administrativas incorridas na execução desses acordos e contratos.

Art. 11- A ICT e a FAPERJ poderão ceder os seus direitos
sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título
não-oneroso, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio
nome e sob a sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação
pertinente.

Parágrafo Único- A manifestação prevista no caput deste ar-
tigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade executiva máxima
da instituição, no prazo de 30 (trinta) dias após solicitação justificada
do criador.

Art. 12- É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer ser-
vidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT ou da FA-
PERJ divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de
cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhe-
cimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa au-
torização dos criadores e entidades participantes da criação.

Art. 13- É assegurada ao criador participação mínima de 5%
(cinco por cento) e máxima de 33% (trinta e três por cento) nos ga-
nhos econômicos auferidos pela ICT, resultantes de contratos de
transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito
de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o
inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto
no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.

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

§ 2º- Entende-se por ganhos econômicos toda forma de
royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes
da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encar-
gos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade in-
telectual.

§ 3º- A participação prevista no caput deste artigo obedecerá
ao disposto no § 3º do art. 8º desta lei.

§ 4º- A participação referida no caput deste artigo será paga
pela ICT em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da
receita que lhe servir de base.

Art. 14- Para a execução do disposto nesta lei, ao pesqui-
sador público é facultado o afastamento temporário para prestar co-
laboração a outra ICT, observada a conveniência da ICT de origem.

§ 1º- As atividades desenvolvidas pelo pesquisador público,
na instituição de destino, devem ser compatíveis com a natureza do
cargo efetivo, cargo militar ou emprego público por ele exercido na
instituição de origem.

§ 2º- Durante o período de afastamento de que trata o caput
deste artigo, são assegurados ao pesquisador público o vencimento
do cargo efetivo, o soldo do cargo militar ou o salário do emprego
público da instituição de origem, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei, bem como progressão funcional e
os benefícios do plano de seguridade social ao qual estiver vincula-
do.

§ 3º- As gratificações específicas do exercício do magistério
somente serão garantidas, na forma do § 2o deste artigo, caso o pes-
quisador público se mantenha na atividade docente em instituição
científica e tecnológica.

§ 4º- A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á
pelo prazo de até 01 (um) ano, renovável por igual período.

Art. 15- A critério da Administração Pública, poderá ser con-
cedida ao pesquisador público, desde que não esteja em estágio pro-
batório, licença sem remuneração para constituir empresa com a fi-
nalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.

§ 1º- A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á
pelo prazo de até 03 (três) anos consecutivos, renovável por igual pe-
ríodo.

§ 2º- Não se aplica ao pesquisador público que tenha cons-
tituído empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência
da licença, o disposto no inciso V do art. 40º do Decreto-Lei Estadual
nº 220, de 1975.

§ 3º- Caso a ausência do servidor licenciado acarrete pre-
juízo às atividades da ICT integrante da administração direta ou cons-
tituída na forma de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada con-
tratação temporária, por processo seletivo, pelo prazo máximo de 03

(três) anos, limitado a 5 % do total de cargos de docentes da carreira
constante do quadro de lotação da instituição, independentemente de
autorização específica.

Art. 16- A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecno-
lógica, próprio ou em associação com outras ICTs, com a finalidade
de gerir a sua política de inovação.

Parágrafo Único- São competências mínimas do núcleo de
inovação tecnológica:

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

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de ativida-
des e projetos de pesquisa e desenvolvimento para o atendimento
das disposições desta lei;

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção
de invenção na forma do art. 23;

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

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

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manu-
tenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição;

VII - apoiar iniciativas para implantação de sistemas de ino-
vação.

Art. 17- A ICT, por intermédio da Secretaria de Estado ou
órgão ao qual seja subordinada ou vinculada, manterá a Secretaria
de Estado de Ciência e Tecnologia e a FAPERJ informadas quanto:

I - à política de propriedade intelectual da instituição;

II - às criações desenvolvidas no âmbito da instituição;

III - às proteções requeridas e concedidas;

IV - aos contratos de licenciamento ou de transferência de
tecnologia firmados.

Parágrafo Único- As informações de que trata este artigo
devem ser fornecidas de forma consolidada, em periodicidade anual,
com vistas à sua divulgação, ressalvadas as informações sigilosas.

Art. 18- As ICTs e a FAPERJ, na elaboração e na execução
dos seus respectivos orçamentos, adotarão as medidas cabíveis para
a administração e gestão da sua política de inovação, de modo a per-
mitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decor-
rentes da aplicação do disposto nesta lei.

Parágrafo Único- Os recursos financeiros de que trata o ca-
put deste artigo, percebidos pelas ICTs e pela FAPERJ, constituem
receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, nos objetivos
institucionais de fomento à pesquisa e inovação.

CAPÍTULO IV

DO ESTÍMULO AO PROCESSO DE INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

Art. 19- No âmbito de sua competência cabe à Fundação
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Ja-
neiro - FAPERJ incentivar, além das atribuições previstas na legisla-
ção em vigor a:

I - cooperação entre empresas para o desenvolvimento de
produtos e processos inovadores;

II - constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimen-
to de projetos de cooperação envolvendo empresas e organizações
de direito privado localizadas no Rio de Janeiro, voltadas para as ati-
vidades de pesquisa e desenvolvimento, e que tenham por objetivo a
geração de produtos e processos inovadores;

III - criação e consolidação de incubadoras de EBTs e de
empreendimentos inovadores;

IV - criação, a implantação e a sedimentação de parques
tecnológicos;

V - implantação de Núcleos de Inovação Tecnológica e de
Agências de Inovação;

VI - adoção de mecanismos para a captação ou criação de
Centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de empresas nacio-
nais ou estrangeiras;

VII - empresa pública ou privada que comprovadamente de-
senvolva, ou seja, constituída para desenvolver inovação.

Parágrafo Único- A FAPERJ poderá arrecadar recursos pró-
prios derivados da captação no Brasil ou no exterior para os fins es-
tabelecidos nesse artigo.

Art. 20- O Estado, as ICTs e as agências de fomento pro-
moverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos
inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de di-
reito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa
e desenvolvimento, mediante a concessão de recursos financeiros,
humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em con-
vênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de
pesquisa e de desenvolvimento, para atender prioritariamente à po-
lítica industrial e tecnológica estadual.

§ 1º- As prioridades da política industrial e tecnológica es-
tadual de que trata o caput deste artigo serão estabelecidas em di-
retrizes do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, considerando
as de âmbito nacional.

§ 2º- A concessão de recursos financeiros será realizada por
meio de Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Em-
presas, Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa
em Funcionamento, auxílio para investimento ou subvenção econômi-
ca, observadas as limitações impostas pelos artigos 19 e 21 da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, e será precedida de aprovação de
projeto pelo órgão ou entidade concedente e se fará mediante con-
trato, observadas as disposições desta Lei, visando ao desenvolvi-
mento de produtos ou processos inovadores.

§ 3º- A FAPERJ selecionará os projetos de pesquisa ou ino-
vação tecnológica fomentados, a serem executados por pessoas na-
turais ou jurídicas, por meio de Edital Público.

§ 4º- Os recursos financeiros de que trata esse artigo serão
pagos em conta bancária vinculada exclusivamente à aquisição do
bem ou serviço necessário à inovação tecnológica ou científica.

§ 5º- O bem de capital patrimoniável adquirido pela empresa
privada de fins lucrativos, em razão de convênios ou contratos es-
pecíficos firmados, de que trata o caput deste artigo, deverá integrar
o patrimônio da FAPERJ e poderá ser doado, ao final, às empresas
nacionais e entidades nacionais de direito privado que sejam partíci-
pes no projeto fomentado de atividades de pesquisa e de desenvol-
vimento de produtos e processos inovadores.

Art. 21- Os órgãos e entidades da administração pública, em
matéria de interesse público poderão contratar empresa, consórcio de
empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos
voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tec-
nológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e
de desenvolvimento que envolva risco tecnológico, para a solução de
problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo ino-
vador.

§ 1º- Considerar-se-á 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
01 (um) ano após o seu término.

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

§ 3º- O pagamento decorrente da contratação prevista no ca-
put deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido
nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.

Art. 22- 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 realiza-
da pelas ICTs.

CAPÍTULO V

TECNOLOGIA E AS COMPRAS DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL

Art. 23- O Estado deverá, sempre que possível, dar prefe-
rência à aquisição de produtos, processos e/ou serviços desenvolvi-
dos com base na presente Lei.

CAPÍTULO VI

DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DO INVENTOR INDEPENDENTE
NO PROCESSO DE INOVAÇÃO

Art. 24- Aos inventores independentes que comprovem de-
pósito de pedido de patente ou pedido de registro de criação de sua
autoria é facultado solicitar a adoção da criação por ICT, que decidirá
quanto à conveniência e oportunidade da solicitação, visando à ela-
boração de projeto para o seu futuro desenvolvimento, incubação, in-
dustrialização e utilização pelo setor produtivo.

§ 1º- O Núcleo de Inovação Tecnológica da ICT avaliará a
invenção, a sua afinidade com a área de atuação da instituição e o
interesse no seu desenvolvimento.

§ 2º- O Núcleo de Inovação Tecnológica informará ao inven-
tor independente, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a decisão
quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo.

§ 3º- Adotada a invenção, nos termos do caput deste artigo,
o inventor independente comprometer-se-á, mediante contrato, a com-
partilhar com a ICT os ganhos econômicos auferidos com a explo-
ração industrial da invenção protegida.

§ 4º- Decorrido o prazo de 12 (doze) meses sem que a ins-
tituição tenha promovido qualquer ação efetiva, o inventor indepen-
dente ficará desobrigado do compromisso.

Art. 25- O Estado instituirá mecanismos de suporte aos in-
ventores independentes, inclusive com a constituição de um Sistema
Integrado de Informações sobre Propriedade Industrial, para acompa-
nhar e estimular o desenvolvimento de criações e inovações tecno-
lógicas.

Art. 26- Fica instituído o "Prêmio Rio Inovação", que poderá
ser outorgado, anualmente, pelo Governador, mediante proposta
oriunda da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, a trabalhos
realizados no âmbito estadual, em reconhecimento a pessoas, obras
e entidades que se destacarem nas áreas "Criador" e "Inovação So-
cial", na forma a ser disciplinada por decreto.

CAPÍTULO VII

DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO - FATEC

Art. 27- O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
- FATEC, na forma do regulamento aprovado pelo Poder Executivo,
poderá receber recursos públicos e privados destinados à consecução
de projetos que estimulem e promovam o desenvolvimento da ciência,
da tecnologia e da inovação, e fomentará essa atividade por meio
de:

I - participação em Constituição ou Aumento de Capital de
Empresas;

II - aquisição de Títulos Representativos de Capital de Em-
presa em Funcionamento;

III - auxílio para investimento;

IV - subvenção econômica;

V - financiamento reembolsável.

§ 1º- A FAPERJ, gestora do FATEC, poderá prestar serviços
e celebrar contratos que se destinem às atividades estabelecidas no
caput deste artigo, podendo, inclusive, cobrar taxa de administração
pelos serviços oferecidos.

§ 2º- Os recursos auferidos pela FAPERJ em decorrência
das atividades e direitos de propriedade autorizados por esta lei cons-
tituirão receita do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico -
FATEC, criado pela Lei nº 1.288, de 12 de abril de 1988.

§ 3º- As atividades de fomento da FAPERJ à empresa de-
senvolvedora de inovação se farão preferencialmente por meio de re-
cursos do FATEC.
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§ 4º- A FAPERJ poderá destinar, anualmente, até 20 % (vin-
te por cento) da sua receita, obtida do Tesouro do Estado, ao FA-
TEC.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28- O Poder Executivo está autorizado a criar, sem au-
mento de despesa, o Sistema Estadual de Inovação.

Art. 29- Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a criar
mecanismos de incentivos tributários para as empresas ou ICTs de
personalidade jurídica de direito privado que aderirem ao Sistema Es-
tadual de Inovação e efetivamente atuarem no desenvolvimento de
inovação.

Art. 30- O Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, com
atribuição de estabelecer a política de desenvolvimento de tecnologia
e inovação no Estado do Rio de Janeiro será composto dos seguintes
membros, a serem indicados, juntamente com seus suplentes, pelas
respectivas instituições que representam o:

I - Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, que exer-
cerá a presidência;

II - Secretário de Estado da Fazenda;

III - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;

IV - Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Energia, Indústria e Serviços;

V - Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento;

VI - Diretor Presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ;

VII - Diretor de Tecnologia da Fundação Carlos Chagas Filho
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ;

VIII - Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro -
UERJ;

IX - Reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense -
UENF;

X - Reitor da UEZO - Centro Universitário Estadual da Zona
Oeste;

XI - Seis representantes, de livre escolha do Governador do
Estado, prioritariamente das seguintes instituições:

a) 01 representante das universidades federais;
b) 01 representante dos institutos federais;
c) 01 representante das micro e pequenas empresas (SE-

BRAE);

LEI Nº 5.362 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL
Nº 3.517, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica alterado o caput do art. 1º da Lei Estadual nº
3.517, de 27 de dezembro de 2000, que passa a viger com a se-
guinte redação:

"Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, nos
termos da legislação pertinente, uma agência de fomento que
se denominará Agência de Fomento do Estado do Rio de Ja-
neiro S.A., sob a forma de sociedade de economia mista, de
capital fechado, tendo por objeto a concessão de financia-
mento de empreendimentos geradores de emprego, renda ou
incremento da atividade produtiva nos setores industrial, tu-
rístico, de agricultura, inclusive, familiar individual e coletiva,
de comércio e de serviços, implantados ou que venham a se
implantar no Estado do Rio de Janeiro.” (NR)

Art. 2º Fica alterado o caput do artigo 3º da Lei Estadual nº
3.517, de 27 de dezembro de 2000, que passa a viger com a se-
guinte redação:

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 41.601 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

FIXA OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS
À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO
PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS,
PARA O EXERCÍCIO DE 2009, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Id: 709408

d) 01 representante das indústrias (FIRJAN);
e) 01 representante de centros de pesquisa e desenvolvi-

mento;
f) 01 representante da Federação das Câmaras de Comércio

Exterior.

XII - Secretário executivo do Conselho, de livre escolha do
Governador do Estado.

Parágrafo Único- Os membros designados pelo Governador
do Estado, indicados no inciso XI deste artigo, terão mandato de 03
(três) anos, podendo haver uma prorrogação e não poderão indicar
suplentes.

Art. 31- As despesas resultantes da aplicação desta lei cor-
rerão à conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos dos
respectivos órgãos da administração pública direta e indireta.

Art. 32- Fica revogado o artigo 3º do Decreto Estadual nº
32.762, de 11 de fevereiro de 2003.

Art. 33- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2008
SÉRGIO CABRAL

Governador

Projeto de Lei nº 1913/08
Autoria: Poder Executivo (Mensagem nº 54/08)

Id: 709314

“Art. 3º A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro
S.A. poderá praticar operações de repasse de recursos, cap-
tados no país e no exterior, destinadas a apoiar empreendi-
mentos econômicos no Estado do Rio de Janeiro, nos termos
da legislação federal pertinente, sendo vetada a aplicação de
recursos com rendimento inferior aos custos de captação.

Parágrafo Único- A política de financiamento de que trata o
caput deste artigo apoiará, prioritariamente, as micro, peque-
nas e médias empresas fluminenses.” (NR)

Art. 3º- O inciso II do art. 4º da Lei Estadual nº 3.517, de 27
de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º
(...)

II - O Conselho de Administração, composto de 7 (sete)
membros efetivos e igual número de suplentes, com mandato
de 3 (três) anos. (NR)

Art. 4º Ficam revogados o §2º do art. 1º; os §§ 1º, 2º e 3º
do art.2º; e os incisos I e II do art. 3º da Lei Estadual nº 3.517, de 27
de dezembro de 2000.

Art. 5º- O art. 6º da Lei nº 3.517, de 27 de dezembro de
2000, fica acrescido do seguinte parágrafo único:

“Parágrafo Único- Fica vedada a utilização de recursos da
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., por
órgão e/ou entidade da Administração Pública estadual.”

Art. 6º- Fica renumerado o §1º do art. 1º da Lei Estadual nº
3.517, de 27 de dezembro de 2000, para parágrafo único.

Art. 7º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2008

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 1915/2008
Autoria: Poder Executivo (Mensagem nº 56/2008)

Id: 709315

*ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
(Dados relativos a 2007 - Fontes: IBGE, CIDE, TCE/RJ e SUAR/SER)

REGIÃO: População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação
Ambiental (em %)

CÓD

64 RIO DE JANEIRO 5.857.904 1201,30 0,00 10.106.850.015,76 3,319572

TOTAL 5.857.904 1201,30 0,00 10.106.850.015,76 3,319572

REGIÃO: METROPOLITANA População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação
Ambiental (em %)

CÓD MUNICÍPIO

72 BELFORD ROXO 434.474 77,60 29.863.189,72 85.090.572,93 0,391392
17 DUQUE DE CAXIAS 775.456 466,80 191.389.319,64 2.452.767.287,87 2,002591
73 GUAPIMIRIM 37.952 357,70 5.808.231,42 7.553.905,96 3,413385
19 ITABORAÍ 187.479 428,20 23.420.761,07 13.284.315,03 0,678676
20 ITAGUAÍ 82.003 282,10 68.892.650,69 191.066.396,44 0,081139
77 JAPERI 83.278 81,60 3.650.303,07 2.473.040,47 0,086851
25 MAGÉ 205.830 390,60 19.466.390,40 12.085.498,72 0,934279
27 MARICÁ 76.737 362,50 29.219.809,98 3.242.475,77 0,661781
92 MESQUITA 168.041 41,60 11.123.728,15 27.464.546,60 3,627907
32 NILÓPOLIS 153.712 19,50 23.295.764,85 13.054.193,03 0,401288
33 NITERÓI 459.451 133,20 345.735.343,92 960.333.335,49 3,567736
35 NOVA IGUAÇU 920.599 519,10 96.046.024,45 146.553.041,30 3,794149
36 PARACAMBI 40.475 188,60 5.016.029,97 610.339,46 0,422872
74 QUEIMADOS 121.993 76,40 8.825.682,91 54.866.485,15 0,783623
49 SÃO GONÇALO 891.119 248,40 93.591.367,54 157.715.109,48 0,887908
51 SÃO JOÃO DE MERITI 449.476 35,10 42.524.456,04 95.259.054,35 0,690026
86 SEROPÉDICA 65.260 266,00 6.814.795,89 4.658.894,96 0,054996
89 TANGUÁ 26.057 142,60 2.841.839,51 1.091.123,28 0,574714

TOTAL 5.179.392 4117,60 1.007.525.689,22 4.229.169.616,29 23,055313

Id: 709409

REGIÃO: NOROESTE População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação
Ambiental (em %)

CÓD MUNICÍPIO

80 APERIBÉ 8.018 94,90 359.925,33 241.603,05 0,119048
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 33.655 597,00 2.805.899,35 1.222.688,66 0,000000
09 CAMBUCI 14.670 562,20 580.249,84 90.748,10 0,000000
66 ITALVA 12.621 291,50 914.955,58 741.977,18 0,000000
21 ITAOCARA 23.003 432,50 1.625.809,81 8.378.602,10 0,000000
22 ITAPERUNA 86.720 1103,50 11.565.271,57 8.498.787,66 1,889343
23 LAJE DO MURIAÉ 7.909 254,30 353.007,99 656.940,40 0,000000
30 MIRACEMA 27.064 303,50 1.248.948,71 1.168.711,22 0,365961
31 NATIVIDADE 15.125 385,70 778.592,90 199.309,49 0,381438
41 PORCIÚNCULA 15.952 303,00 1.340.277,92 321.256,25 0,365961
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 38.692 601,70 3.574.205,64 6.206.535,36 0,000000
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 6.413 250,50 476.054,89 81.831,63 0,000000
76 VARRE-SAI 7.854 190,00 263.662,28 624.717,77 0,000000

TOTAL 297.696 5370,30 25.886.861,81 28.433.708,87 3,121751

REGIÃO: NORTE População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação
Ambiental (em %)

CÓD MUNICÍPIO

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 406.989 4051,20 80.076.474,16 69.908.936,78 1,261448
85 CARAPEBUS 8.666 307,40 1.772.647,61 74.991,53 1,302925
71 CARDOSO MOREIRA 12.595 516,80 626.923,87 96.160,98 0,859788
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 18.782 337,60 1.670.922,88 266.261,01 2,576494
24 MACAÉ 132.461 1218,30 196.457.013,02 571.713.542,44 0,890835
70 QUISSAMÃ 13.674 724,30 5.766.483,17 236.439,26 1,193900
48 SÃO FIDÉLIS 36.789 1030,50 2.793.617,63 429.411,82 0,911053
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 41.145 1107,30 4.623.781,43 2.291.791,67 0,106294
50 SÃO JOÃO DA BARRA 27.682 454,30 4.290.610,40 739.299,23 0,000000

TOTAL 698.783 9747,70 298.078.474,17 645.756.834,72 9,102737


