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MENSAGEM Nº  07 /2022
São Luís, 17 de janeiro de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe 
sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacita-
ção científica e tecnológica e à inovação no Estado do Maranhão, altera 
a Lei Estadual nº 6.915, 11 de abril de 1997, e dá outras providências.

É consabido que, por determinação constitucional, é dever do Es-
tado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 
capacitação científica e tecnológica e a inovação, sendo competência 
comum dos entes federados proporcionar os meios de acesso à cultura, 
à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.

Nessa perspectiva, a proposta legislativa em apreço estabelece as 
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa destinada à capacitação 
tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica, ao desenvolvimento 
do sistema produtivo e ao aperfeiçoamento da gestão pública do Estado 
do Maranhão.

Tendo como princípio, dentre outros, o da promoção das ativida-
des científicas e tecnológicas como estratégias para o desenvolvimento 
econômico e social do Maranhão, o Projeto de Lei em comento propõe 
a constituição de alianças e o desenvolvimento de projetos de coope-
ração envolvendo a Administração Pública, instituições de ciência e 
tecnologia e a iniciativa privada (pessoas físicas, empresas e entidades 
privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação).

Por fim, é instituído o Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e 
Inovação - FECTI, o qual terá por finalidade modernizar e ampliar a 
infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação do Estado do Maranhão 
por meio do financiamento de projetos de pesquisas compatíveis com a 
Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da proposta em apreço, verificada, em especial, no forta-
lecimento das atividades de ciência, tecnologia e inovação, minha ex-
pectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI 002/2022

Dispõe sobre estímulos ao desen-
volvimento científico, à pesquisa, à capa-
citação científica e tecnológica e à inova-
ção no Estado do Maranhão, e altera a Lei 
Estadual nº 6.915, 11 de abril de 1997, e 
dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e nas políticas 
públicas, com vistas à capacitação tecnológica, à autonomia e ao aper-
feiçoamento da gestão pública do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deste arti-
go deverão observar os seguintes princípios:

I - promoção das atividades científicas e tecnológicas como estra-
tégias para o desenvolvimento econômico e social do Maranhão;

II - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos, 
econômicos e financeiros necessários para o alcance dessa finalidade; 

III - redução das desigualdades regionais;
IV - descentralização e desconcentração das atividades de ciên-

cia, tecnologia e inovação;
V - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, 

entre os setores público e privado e entre empresas; 
VI - estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científicas, 

Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive para a 
atração, constituição e instalação de centros de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação e de parques e polos tecnológicos no Maranhão;

VII - promoção da competitividade empresarial nos mercados 
estadual, nacional e internacional;

VIII - incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inova-
ção e às atividades de transferência de tecnologia; 

IX - promoção e continuidade dos processos de formação e capa-
citação científica e tecnológica; 

X - fortalecimento das capacidades operacional, científica, tecno-
lógica e administrativa das ICTs estabelecidas no Estado do Maranhão;

XI - atratividade de instrumentos de fomento e de crédito, bem 
como sua permanente atualização e aperfeiçoamento;

XII - simplificação de procedimentos para gestão de projetos de 
ciência, tecnologia e inovação e adoção de controle por resultados em 
sua avaliação;

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

XIV - apoio, incentivo e integração dos inventores independentes 
às atividades das ICTs e ao sistema produtivo; 

XV - apoio e incentivo às tecnologias sociais e ambientais;
XVI - incentivar a geração, desenvolvimento, consolidação, ma-

nutenção e atração de startups no Estado;
XVII -– promover a bioeconomia no Estado por meio do desen-

volvimento de pesquisa, inovação e empreendedorismo.

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 a realização de ações que 
visem estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnolo-
gia e da inovação, por meio de apoio financeiro e/ou suporte de infor-
mações às políticas públicas nessas áreas;

II - bônus tecnológico: subvenção a microempresas e a empresas 
de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de ór-
gãos e entidades da administração pública, destinada ao pagamento de 
compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimen-
to tecnológicos, de contratação de serviços tecnológicos especializados, 
ou transferência de tecnologia, quando esta for meramente complemen-
tar àqueles serviços, nos termos de regulamento;

III - capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da 
organização, passível de aplicação em projetos de pesquisa, desenvol-
vimento e inovação;

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

V - criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora 
de criação;

VI - extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvi-
mento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na 
sua disponibilização à sociedade e ao mercado;

VII - fundação de apoio: fundação criada com a finalidade de dar 
apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvol-
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vimento 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 de-
mais legislações pertinentes nas esferas estadual e municipal;

VIII - investidor-anjo: pessoa física ou jurídica que aporta co-
nhecimentos e recursos financeiros em empresa, mediante contrato de 
participação nos resultados, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006;

IX - incubadoras de empresas: organização ou estrutura que ob-
jetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao 
empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, incluindo 
provimento de infraestrutura básica e da qualificação técnica do em-
preendedor, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento 
de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades 
voltadas à inovação;

X - 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;

XI - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): ór-
gão 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 mis-
são institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa 
básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvi-
mento de novos produtos, serviços ou processos;

XII - Institutos Estaduais de Ciência e Tecnologia (IECTs): ar-
ranjos institucionais que reúnam, com metas e prazos definidos, agentes 
públicos e privados para atuar em conjunto articulando competências 
e grupos de pesquisa, estruturados pela lógica de resolução de proble-
mas específicos orientados pelas demandas de interesse estratégico do 
Estado, com o objetivo de gerar conhecimento, produtos e processos 
que impactem na ciência, tecnologia, inovação e no desenvolvimento 
sustentável;

XIII - inventor independente: pessoa física, não ocupante de car-
go efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obten-
tor ou autor de criação;

XIV - startups: empresas de caráter inovador que visam aperfei-
çoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de servi-
ços ou de produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam star-
tups de natureza incremental, ou, quando relacionados à criação de algo 
totalmente novo, caracterizam startups de natureza disruptiva;

XV - 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 nesta lei ou na Lei Fede-
ral nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004;

XVI - parque tecnológico: complexo planejado de desenvolvi-
mento 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;

XVII - 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; 

XVIII - polo tecnológico: ambiente industrial e tecnológico 
caracterizado pela presença dominante de micro, pequenas e médias 
empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geo-
gráfico, com vínculos operacionais com ICT, recursos humanos, labora-
tórios e equipamentos organizados e com predisposição ao intercâmbio 
entre os entes envolvidos para consolidação, marketing e comercializa-
ção de novas tecnologias;

XIX - tecnologia social: conjunto de tecnologias, técnicas, méto-

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

CAPÍTULO II
DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPE-
CIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Art. 3º O Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, e as agências de fomento 
poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o 
desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo a Administra-
ção Pública, pessoas físicas, empresas, ICTs e entidades privadas sem 
fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços 
inovadores, bem como a transferência e a difusão de tecnologia.

Parágrafo único. O apoio previsto no caput deste artigo poderá 
contemplar as redes e os projetos regionais, interestaduais e internacio-
nais de pesquisa tecnológica, os IECTs, as ações de empreendedorismo 
tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incuba-
doras e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos 
humanos qualificados.

Art. 4º A SECTI, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao De-
senvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA e as 
Agências Financeiras Oficiais de Fomento poderão celebrar convênios 
e contratos, por prazo determinado e nos termos do art. 24, inciso XIII, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as fundações 
de apoio, com a finalidade de apoiar as ICTs e os ambientes de ino-
vação nos quais atuem, inclusive na gestão administrativa e financeira 
dos projetos mencionados no art. 1º, caput, da Lei Federal nº 8.958, 
de 20 de dezembro de 1994, com a anuência expressa das instituições 
apoiadas.

Art. 5º O Estado, as agências de fomento e as ICTs poderão 
apoiar e participar da criação, da implantação e da consolidação de am-
bientes promotores da inovação, incluídos parques e polos tecnológi-
cos, bem como as incubadoras de empresas, como forma de incentivar 
o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a inte-
ração entre as empresas e as ICTs.

§ 1º As incubadoras de empresas, os parques e polos tecnológi-
cos e os demais ambientes promotores da inovação estabelecerão suas 
regras para fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em par-
ceria e para seleção de empresas para ingresso nesses ambientes. 

§ 2º Para os fins previstos no caput deste artigo, o Estado, as 
agências de fomento e as ICTs públicas poderão:

 
I - ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de 

ambientes promotores da inovação, diretamente às empresas e às ICTs 
interessadas ou por meio de entidade, com ou sem fins lucrativos, que 
tenha por missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos 
e de incubadora de empresas, mediante contrapartida obrigatória, finan-
ceira ou não financeira, na forma de regulamento;

II - participar da criação e da governança das entidades gesto-
ras de parques tecnológicos ou de incubadoras de empresas, desde que 
adotem mecanismos que assegurem a segregação das funções de finan-
ciamento e de execução;

III - associar-se para a constituição de pessoas jurídicas de direito 
privado, dotadas de autonomia administrativa e personalidade distinta 
de suas criadoras, com ou sem finalidade lucrativa, destinada à pro-
dução, comercialização e oferta de produtos e serviços que tenham se 
originado das suas atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Art. 6º O Estado estimulará a atração de centros de pesquisa e 
desenvolvimento de empresas estrangeiras, promovendo sua interação 
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com ICTs e empresas brasileiras e oferecendo-lhes o acesso aos instru-
mentos de fomento, visando ao adensamento do processo de inovação 
no País.

Art. 7º O Estado e suas agências de fomento manterão progra-
mas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, observando-se o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e na legislação estadual correlata.

Art. 8º As ICTs públicas estaduais poderão, mediante contrapar-
tida, financeira ou não financeira, e por prazo determinado, nos termos 
de contrato ou convênio:

 I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, 
materiais e demais instalações com ICTs ou empresas em ações volta-
das à inovação tecnológica para consecução das atividades de pré-incu-
bação ou 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 ICTs, por empresas ou pessoas físicas voltadas 
a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal 
permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela 
conflite;

III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação. 

Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão de que tra-
tam os incisos I e II do caput deste artigo, obedecerão às prioridades, 
aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT públi-
ca estadual, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a 
igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interes-
sadas. 

Art. 9º O Estado e suas entidades poderão, nos termos de re-
gulamento, 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 políti-
cas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial 
do Estado. 

§ 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 deste artigo dispensa a realização de licitação, conforme legisla-
ção vigente. 

§ 4º Os recursos recebidos em decorrência da alienação da 
participação societária referida no caput deste artigo deverão ser 
aplicados em pesquisa e desenvolvimento ou em novas participações 
societárias.

§ 5º Nas empresas referidas no caput deste artigo, o estatuto ou 
contrato social poderá conferir às ações ou quotas detidas pelo Estado 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 deste artigo 
se dará 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 e de suas entidades.

CAPÍTULO III
DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS NO PROCESSO DE INOVA-
ÇÃO

Art. 10. É facultado às ICTs públicas estaduais celebrar contrato 

de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direi-
to de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamen-
te ou por meio de parceria.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins 
de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de 
extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma 
estabelecida em sua política de inovação.

§ 2º Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, 
essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada 
a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a 
forma de remuneração.

§ 3º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de 
tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo 
poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação 
que deles seja objeto, na forma do regulamento. 

§ 4º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração 
de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não 
comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no 
contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento. 

§ 5º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto 
interesse à defesa nacional deve observar o disposto no art. 75, § 3º, da 
Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 

§ 6º A transferência de tecnologia e o licenciamento para 
exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como 
de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título 
não exclusivo.

§ 7º Celebrado o contrato de que trata o caput deste artigo, diri-
gentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou pres-
tadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e in-
formações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização 
administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 19 desta Lei.

§ 8º A remuneração de ICT privada, sediada no Estado, pela 
transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração 
de criação de que trata o § 6º do art. 9º desta Lei, bem como a oriunda de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para 
sua classificação como entidade sem fins lucrativos.

Art. 11. A ICT pública estadual poderá obter o direito de uso ou 
de exploração de criação protegida.

Art. 12. É facultado à ICT pública estadual prestar a instituições 
públicas ou privadas, serviços técnicos especializados compatíveis com 
os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outras 
finalidades, à maior competitividade das empresas.

 
§ 1º A prestação de serviços prevista no caput deste artigo depen-

derá de aprovação pelo representante legal máximo da instituição, fa-
cultada a delegação a mais de uma autoridade e vedada a subdelegação.

§ 2º O servidor civil ou militar e o empregado público envolvido 
na prestação de serviço previsto no caput deste artigo poderá receber 
retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio 
com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional va-
riável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados 
no âmbito da atividade contratada, devendo a execução de tal despesa 
ser disponibilizada no Portal da Transparência do Poder Executivo.

§ 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.

§ 4º O adicional variável de que trata o § 2º deste artigo configu-
ra-se, para os fins do art. 28 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, ganho eventual.

Art. 13. É facultado à ICT pública estadual celebrar acordos de 
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parceria com instituições públicas e privadas para realização de ativida-
des conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento 
de tecnologia, produto, serviço ou processo.

§ 1º O servidor civil ou militar, o empregado público da ICT 
pública estadual e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-
-graduação envolvidos na execução das atividades previstas no caput 
deste artigo poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente 
da ICT a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência 
de fomento.

§ 2º 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, assegurando aos 
signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência 
de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4º ao 8º do art. 10 desta Lei. 

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados 
referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas às partes contratantes, 
nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a 
totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação 
financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável. 

§ 4º 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, 
devendo a execução de tal despesa ser disponibilizada no Portal da 
Transparência do Poder Executivo. 

Art. 14. Os órgãos e entidades do Estado são autorizados a con-
ceder recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação às ICTs ou diretamente aos pesquisadores a elas vin-
culados, por termo de outorga, convênio, contrato ou outro instrumento 
jurídico assemelhado.

§ 1º A concessão de apoio financeiro depende de aprovação de 
plano de trabalho.

§ 2º A celebração e a prestação de contas dos instrumentos aos 
quais se refere o caput deste artigo serão feitas de forma simplificada e 
compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia 
e inovação, nos termos de regulamento.

§ 3º A vigência dos instrumentos jurídicos aos quais se refere o 
caput deste artigo deverá ser suficiente à plena realização do objeto, 
admitida a prorrogação, desde que justificada tecnicamente e refletida 
em ajuste do plano de trabalho. 

§ 4º A transferência de recursos do Estado para ICT municipal, 
em projetos de ciência, tecnologia e inovação não poderá sofrer 
restrições por conta de inadimplência de quaisquer outros órgãos ou 
instâncias que não a própria ICT.

Art. 15. Nos termos previamente estabelecidos em instrumento 
de concessão de financiamentos e outros estímulos à pesquisa, ao de-
senvolvimento e à inovação, os bens gerados ou adquiridos no âmbito 
de projetos de estímulo à ciência, à tecnologia e à inovação serão in-
corporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da entidade recebedora 
dos recursos.

§ 1º Na hipótese de instrumento celebrado com pessoa física, os 
bens serão incorporados ao patrimônio da ICT a que o pesquisador be-
neficiado estiver vinculado.

§ 2º Quando adquiridos com a participação de fundação de apoio, 
a titularidade sobre os bens observará o disposto em contrato ou convê-
nio entre a ICT e a fundação de apoio.

Art. 16. Os acordos e contratos firmados entre as ICTs, as insti-
tuições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de di-
reito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, 
cujo objeto seja compatível com a finalidade desta Lei, poderão prever 
recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas in-

corridas na execução destes acordos e contratos, observados os critérios 
do regulamento.

Art. 17. Em consonância com o disposto no art. 218, §7º,  da 
Constituição Federal, 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, respeitados os estatutos sociais, ou nor-
ma regimental equivalente, das instituições.

§ 1º É facultado à ICT pública desempenhar suas atividades 
mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, 
estrangeiras ou internacionais, desde que observadas as regras impostas 
para os respectivos atos, conforme trâmite estipulado no art. 49, inciso 
I, da Constituição Federal, quando cabível.

§ 2º Os mecanismos de que trata o caput deste artigo deverão 
compreender, entre outros objetivos, na forma de regulamento:

I - o desenvolvimento da cooperação internacional no âmbito das 
ICT, inclusive no exterior;

II - a execução de atividades de ICTs nacionais no exterior;
III - a alocação de recursos humanos no exterior.

Art. 18. Nos casos e condições definidos em normas da ICT 
pública estadual e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá 
ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e 
motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu 
próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante 
remuneração.

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo 
deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, 
ouvido o Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, no prazo fixado em 
regulamento.

Art. 19. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, 
militar, empregado ou prestador de serviços de ICT pública estadual di-
vulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desen-
volvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por 
força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.

Art. 20. É assegurada ao criador participação mínima de 5% 
(cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, 
auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnolo-
gia 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 Federal nº 9.279, de 14 de maio 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 desenvol-
vimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganho econômico toda forma de royalty ou 
de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da ex-
ploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser de-
duzidos:

I - na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e 
as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual;

II - na exploração direta, os custos de produção da ICT.

§ 3º A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao 
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 12 desta Lei.

§ 4º A participação referida no caput deste artigo deverá ocorrer 
em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita que 
lhe servir de base, contado a partir da regulamentação pela autoridade 
interna competente.
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§ 5º O ganho econômico e as deduções a que se refere o § 2º deste 

artigo devem ser disponibilizadas no Portal da Transparência do Poder 
Executivo.

Art. 21. Para a execução do disposto nesta Lei, ao pesquisador 
público é facultado o afastamento para prestar colaboração à outra ICT, 
observada a conveniência da ICT de origem, nos termos de regulamen-
to.

§ 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 institui-
ção de origem, na forma do regulamento.

§ 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 vinculado.

§ 3º As gratificações específicas do pesquisador público em regi-
me de dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano de 
carreiras e cargos de magistério, serão garantidas, na forma do § 2º des-
te artigo, quando houver o completo afastamento de ICT pública para 
outra ICT, desde que seja de conveniência da ICT de origem.

 § 4º No caso de pesquisador público em instituição militar, seu 
afastamento estará condicionado à autorização do Comandante da For-
ça à qual se subordine a instituição militar a que estiver vinculado.

Art. 22. O pesquisador público em regime de dedicação exclu-
siva, inclusive aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de 
magistério, poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desen-
volvimento e inovação em ICT ou em empresa e participar da execu-
ção de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nesta Lei, 
desde que observada a conveniência do órgão de origem e assegurada 
a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa nesse órgão, a 
depender de sua respectiva natureza.

 
Art. 23. A critério da Administração Pública Estadual, na for-

ma do regulamento, poderá ser concedida ao professor, pesquisador 
ou tecnólogo, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem 
remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver 
atividade empresarial relativa à inovação.

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

§ 2º Não se aplica ao professor, pesquisador ou tecnólogo que 
tenha constituído empresa na forma deste artigo, durante o período de 
vigência da licença, o disposto no inciso XI do art. 210, da Lei Estadual 
nº 6.107, de 27 de julho de 1994.

§ 3º Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às 
atividades da ICT integrante da administração direta ou constituída na 
forma de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada contratação tem-
porária nos termos da Lei Estadual nº 6.915, de 11 de abril de 1997, 
independentemente de autorização específica.

Art. 24. A ICT pública estadual deverá instituir sua política de 
inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que 
orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no am-
biente produtivo, em consonância com as prioridades da Política Esta-
dual de Ciência, Tecnologia e Inovação e com as diretrizes de desenvol-
vimento industrial e tecnológico do Estado. 

Parágrafo único. A política a que se refere o caput deste artigo de-
verá estabelecer diretrizes e objetivos:

I - estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo 
local, regional ou estadual;

II - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de partici-

pação no capital social de empresas; 
III - para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos; 
IV - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de 

seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual;
V - de gestão da propriedade intelectual e de transferência de 

tecnologia; 
VI - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tec-

nológica; 
VII - para orientação das ações institucionais de capacitação de 

recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transfe-
rência de tecnologia e propriedade intelectual; 

VIII - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento 
de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras enti-
dades.

Art. 25. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT 
pública estadual deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica 
(NIT) próprio ou em associação com outras ICTs.

 
§ 1º São competências do NIT, entre outras, as seguintes:

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 atividades 
e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei;

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de 
invenção na forma do art. 32 desta Lei;

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

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

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

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inte-
ligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a 
orientar as ações de inovação da ICT;

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de 
tecnologia gerada pela ICT;

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com em-
presas, em especial para as atividades previstas nos arts. 10 a 13 desta 
Lei;

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia 
oriunda da ICT.

§ 2º A representação da ICT pública estadual no âmbito de sua 
política de inovação, poderá ser delegada ao gestor do NIT.

§ 3º O NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica 
própria, como entidade privada sem fins lucrativos. 

§ 4º Caso o NIT seja constituído com personalidade jurídica 
própria, a ICT deverá estabelecer as diretrizes de gestão e as formas de 
repasse de recursos. 

§ 5º Na hipótese do § 3º deste artigo, a ICT pública estadual é 
autorizada a estabelecer parceria com entidades privadas sem fins lu-
crativos já existentes com vistas a atender à finalidade prevista no caput 
deste artigo.

§ 6º Quando o Núcleo de Inovação Tecnológica for constituído 
com personalidade jurídica própria, na forma dos §§ 3º e 4º deste arti-
go, a execução de suas despesas deve ser disponibilizada no Portal da 
Transparência do Poder Executivo.

Art. 26. A ICT pública estadual deverá, na forma de regulamento, 
prestar informações à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação - SECTI.

 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo à ICT 

privada beneficiada pelo Poder Público, na forma desta Lei. 
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Art. 27. A ICT pública estadual, na elaboração e na execução 

de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração 
e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de 
receitas, o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto 
nos arts. 8º a 13, 18 e 20 desta Lei, o pagamento das despesas para a 
proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores 
e aos eventuais colaboradores.

§ 1º A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da 
ICT pública estadual, de que tratam os arts. 8º a 12, 18 e 20 desta Lei, 
poderão ser delegadas à fundação de apoio, quando previsto em con-
trato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos 
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a 
carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação. 

§ 2º Nos casos de captação, gestão e aplicação das receitas 
próprias por fundação de apoio, nos termos do § 1º deste artigo, a exe-
cução das despesas deve ser disponibilizada no Portal da Transparência 
do Poder Executivo.

CAPÍTULO IV
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

Art. 28. O Estado, suas ICTs e agências de fomento, nos termos 
do art. 3º desta Lei, promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvol-
vimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas bra-
sileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, 
mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou 
de infraestrutura a ser ajustados em instrumentos específicos e destina-
dos a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para 
atender às prioridades das diretrizes de desenvolvimento industrial e 
tecnológico do Estado.

§ 1º As prioridades das diretrizes de desenvolvimento industrial 
e tecnológico do Estado de que trata o caput deste artigo serão estabe-
lecidas em regulamento.

§ 2º São instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, 
quando legalmente aplicáveis, entre outros: 

I - subvenção econômica; 
II - financiamento; 
III - participação societária; 
IV - bônus tecnológico; 
V - encomenda tecnológica; 
VI - incentivos fiscais; 
VII - concessão de bolsas; 
VIII - uso do poder de compra do Estado; 
IX - fundos de investimentos; 
X - fundos de participação; 
XI - títulos financeiros, incentivados ou não; 
XII - previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento 

em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações 
setoriais;

§ 3º A concessão da subvenção econômica prevista no § 2º deste 
artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela 
empresa beneficiária, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste 
específicos.

§ 4º O Poder Executivo regulamentará a subvenção econômica 
de que trata este artigo, assegurada à destinação de percentual mínimo 
dos recursos do Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - 
FECTI.

§ 5º Os recursos de que trata o § 3º deste artigo serão objeto 
de programação orçamentária em categoria específica do FECTI, não 
sendo obrigatória sua aplicação na destinação setorial originária, sem 
prejuízo da alocação de outros recursos do FECTI destinados à subven-
ção econômica.

§ 6º As iniciativas de que trata este artigo poderão ser estendidas 
a ações que visem: 

I - apoio financeiro, econômico e fiscal direto a empresas e star-

tups para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tec-
nológica;

II - constituição de parcerias estratégicas e desenvolvimento de 
projetos de cooperação entre ICTs e empresas, e entre empresas, em 
atividades de pesquisa e desenvolvimento, que tenham por objetivo a 
geração de produtos, serviços e processos inovadores; 

III - criação, implantação e consolidação de incubadoras de em-
presas, de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promo-
tores da inovação; 

IV - implantação de redes cooperativas para inovação tecnoló-
gica; 

V - adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação 
de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras e es-
trangeiras;

VI - utilização do mercado de capitais e de crédito em ações de 
inovação; 

VII - cooperação internacional para inovação e para transferência 
de tecnologia; 

VIII - internacionalização de empresas brasileiras por meio de 
inovação tecnológica; 

IX - indução de inovação por meio de compras públicas; 
X - utilização de compensação comercial, industrial e tecnológi-

ca em contratações públicas;
XI - previsão de cláusulas de investimento em pesquisa e desen-

volvimento em concessões públicas e em regimes especiais de incenti-
vos econômicos; 

XII - implantação de solução de inovação para apoio e incentivo 
a atividades tecnológicas ou de inovação em microempresas e em em-
presas de pequeno porte.

§ 7º O Estado poderá utilizar mais de um instrumento de estímulo 
à inovação a fim de conferir efetividade aos programas de inovação em 
empresas.

§ 8º Os recursos destinados à subvenção econômica serão aplica-
dos no financiamento de atividades de pesquisa, desenvolvimento tec-
nológico e inovação em empresas.

Art. 29. Os órgãos e entidades da Administração Pública Esta-
dual, em matéria de interesse público, poderão contratar diretamente 
ICTs, 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 ob-
tenção de produto, serviço ou processo inovador.

§ 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 2 (dois) 
anos 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, 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 al-
cance 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 con-
comitantemente mais de uma ICT, entidade de direito privado sem fins 
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lucrativos ou empresa com o objetivo de:

I - desenvolver alternativas para solução de problema técnico es-
pecífico ou obtenção de produto ou processo inovador;

II - executar partes de um mesmo objeto. 

§ 6º  Observadas as diretrizes previstas em regulamento específi-
co, os órgãos e as entidades da administração pública estadual compe-
tentes para regulação, revisão, aprovação, autorização ou licenciamento 
atribuído ao poder público, inclusive para fins de vigilância sanitária, 
preservação ambiental, importação de bens e segurança, estabelecerão 
normas e procedimentos especiais, simplificados e prioritários que fa-
cilitem:

I - a realização das atividades de pesquisa, desenvolvimento ou 
inovação encomendadas na forma do caput deste artigo;

II - a obtenção dos produtos para pesquisa e desenvolvimento 
necessários à realização das atividades descritas no inciso I deste pa-
rágrafo; e 

III - a fabricação, a produção e a contratação de produto, servi-
ço ou processo inovador resultante das atividades descritas no inciso I 
deste parágrafo.

Art. 30. 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.

Art. 31. 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 em-
presas, que contribuam para a execução de projetos de pesquisa, de-
senvolvimento tecnológico e inovação e para as atividades de extensão 
tecnológica, de proteção da propriedade intelectual e de transferência 
de tecnologia.

Parágrafo único. Aplica-se às bolsas concedidas nos termos do 
caput deste artigo, o disposto no art. 13, § 4º, desta Lei.

CAPÍTULO V
DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE

Art. 32. 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 ICT pública 
estadual, que decidirá quanto à conveniência e à oportunidade da ado-
ção, visando à elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para 
futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inser-
ção 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 NIT informará ao inventor independente, no prazo 
máximo de 6 (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 estadual.

Art. 33. O Estado, as agências de fomento e as ICTs públicas 
estaduais poderão apoiar o inventor independente que comprovar o de-
pósito de 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 le-
gislação;

III - assistência para constituição de empresa que produza o bem 

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

já constituídas.

Art. 34. O Estado instituirá mecanismos de suporte aos inventores 
independentes, inclusive com a constituição de um Sistema Integrado de 
Informações sobre Propriedade Industrial, para acompanhar e estimular 
o desenvolvimento de criações e inovações tecnológicas, abrangendo 
também auxílio técnico no processo de depósito de patentes ou qualquer 
outra forma de proteção de propriedade intelectual.

CAPÍTULO VI
DO ESTÍMULO A SOLUÇÕES INOVADORAS

Art. 35. Os órgãos e entidades da Administração Pública Esta-
dual poderão, nos termos do art. 3º desta Lei, celebrar instrumento de 
cooperação com pessoa física ou jurídica de direito privado, com o ob-
jetivo de implantar e testar soluções inovadoras no âmbito da execução 
de suas políticas públicas visando à resolução de problemas específi-
cos orientados pelas demandas de interesse estratégico do Estado, bem 
como de suas ações, processos e rotinas administrativas internas, nos 
termos do regulamento.

§ 1º O instrumento de cooperação não implicará transferência 
de recursos financeiros e deverá definir, em seu Plano de Trabalho, os 
prazos de instalação da solução, testes e os critérios de avaliação.

§ 2º Ao fim do processo de testes de novo produto, processo ou 
serviço, o Estado concederá o Certificado de Solução Inovadora à pes-
soa física ou jurídica de direito privado proponente.

CAPÍTULO VII
DO FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO - FECTI

Art. 36. Fica instituído o Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia 
e Inovação - FECTI, destinado a apoiar o desenvolvimento científico e 
tecnológico do Estado do Maranhão e a consecução dos objetivos esta-
belecidos nesta Lei.

Art. 37. O FECTI terá natureza financeira e contábil e será vincu-
lado à SECTI, tendo por finalidades:

I - financiar a pesquisa aplicada voltada para a resolução de pro-
blemas pertinentes às áreas estratégicas de interesse do Estado do Ma-
ranhão definidas no âmbito da Política Estadual de Ciência, Tecnologia 
e Inovação;

II - financiar, prioritariamente, projetos de pesquisa, desenvol-
vimento e inovação vinculados aos Institutos Estaduais de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (IECTIs), sem prejuízo de financiamento para 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação vinculados às ICTs;

III - modernizar e ampliar a infraestrutura de ciência, tecnologia 
e inovação do Estado do Maranhão;

IV - financiar ações dos programas da SECTI destinados a apoiar 
o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado.

Art. 38. Constituirão recursos do FECTI:
I - recursos provenientes de 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 - repasses de instituições financeiras, de fomento e de desen-
volvimento;

IV - ganhos econômicos auferidos de produtos desenvolvidos por 
projetos fomentados pelo Estado;

V - rendas provenientes de patentes e de propriedade intelectual;
VI - doações, legados e contribuições de pessoas físicas ou ju-

rídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
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VII - saldos de exercícios anteriores;
VIII - dotações do orçamento do Estado e recursos não reembol-

sáveis, provenientes da União, dos Municípios e de outras fontes;
IX - 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 Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo serão geridos em conta 
bancária específica.

Art. 39. Os recursos do FECTI serão destinados exclusivamente 
a projetos e ações dos programas vinculados ao desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico do Estado e serão aplicados conforme regulamenta-
ção editada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual.

Art. 40. O Poder Executivo editará os atos necessários à regula-
mentação do FECTI.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41. As ICTs que contemplem o ensino entre suas ativida-
des principais deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do dis-
posto nesta Lei às ações de formação de recursos humanos sob sua 
responsabilidade.

Art. 42. As medidas de incentivo previstas nesta Lei, no que for 
cabível, aplicam-se às ICTs públicas estaduais que também exerçam 
atividades de produção e oferta de bens e serviços.

Art. 43. Os procedimentos de prestação de contas dos recursos 
repassados com base nesta Lei deverão seguir formas simplificadas e 
uniformizadas e, de forma a garantir a governança e a transparência das 
informações, ser realizados anualmente, preferencialmente, mediante 
envio eletrônico de informações, nos termos de regulamento.

Art. 44. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir 
ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 
Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma 
classificação funcional programática, expressa por categorias de pro-
gramação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária 
Anual.

Art. 45. O art. 2º da Lei Estadual nº 6.915, de 11 de abril de 1997, 
passa a vigorar acrescido do inciso XI, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
XI - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos 

para suprir a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de 
cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade empresarial 
relativa à inovação.” 

Art. 46. O art. 4º da Lei Estadual nº 6.915, de 11 de abril de 
1997, passa a vigorar acrescido do inciso VII e do § 4º, os quais terão 
a seguinte redação:

“Art.4º (...)
(...)
VII - 3 (três) anos, nos casos do inciso XI do art. 2º;
(...)
§ 4º No caso do inciso XI do art. 2º, os contratos poderão ser 

prorrogados desde que não ultrapassem 6 (seis) anos.
(...)” (NR).
Art. 47. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

LEI COMPLEMENTAR Nº 241 DE 17 JANEIRO DE  2022

Altera a tabela de vencimentos dos 
cargos extintos a vagar de Depositário, de 

Distribuidor e de Escrivão de Serventia 
Judiciária, constante do Anexo Único da 
Lei Complementar nº 125, de 15 de julho 
de 2009, bem como incorpora os percen-
tuais decorrentes das ações judiciais em 
face da Lei Estadual n.º 8.970, de 19 de 
maio de 2009.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º A tabela de vencimentos dos cargos extintos a vagar de 
Depositário, de Distribuidor e de Escrivão de Serventia Judiciária, 
constante do Anexo Único da Lei Complementar nº 125, de 15 de julho 
de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei, ficando 
incorporados aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do 
Estado do Maranhão os percentuais decorrentes das ações judiciais em 
face da Lei Estadual n.º 8.970, de 19 de maio de 2009, concedidas por 
meio de decisões judiciais ou administrativas.

Parágrafo único. A inserção nas novas tabelas, prevista no caput, 
com composição dos novos vencimentos, implica na renúncia a qual-
quer efeito retroativo pleiteado em ações judiciais relativas aos percen-
tuais mencionados nesta Lei, que eventualmente tenham sido deferidos 
judicial ou administrativamente, com a consequente extinção de todas 
as demandas judiciais relativas aos percentuais supostamente devidos.

Art. 2º A implementação do disposto nesta Lei observará o pre-
visto no artigo 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da 
Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º As despesas para consecução desta Lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria prevista para o orçamento do Tribunal 
de Justiça do Maranhão.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2022, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

   MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se  encontra redigida. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  17 de janeiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ANEXO ÚNICO
(Anexo Único da Lei Complementar nº 125, de 15 de julho de 

2009)
CARGO ENTRÂNCIA VENCIMENTO 

EM R$
Depositário

Distribuidor

Escrivão de Serventia Judiciária

Final 7.431,95

Depositário

Distribuidor

Escrivão de Serventia Judiciária

Intermediária 5.532,03

Escrivão de Serventia Judiciária Inicial 4.224,08
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LEI ORDINÁRIA Nº 11.648 DE 17 JANEIRO DE  2022

Altera os incisos II e III e o §2º do 
art. 7º- D, da Lei nº 8.715 de 19 de novem-
bro de 2007. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Altera os incisos II e III e o §2º do art. 7º- D, da Lei nº 
8.715/2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º-D
(...)
II - em valor fixado por resolução do Tribunal de Justiça sobre 

percentual do vencimento base do cargo efetivo, a título de Gratifica-
ção de Produtividade Judiciária – GPJ, pelo alcance de metas de pro-
dutividade fixadas pelo Tribunal de Justiça;

III - em valor fixado por resolução do Tribunal de Justiça sobre 
percentual do vencimento base do cargo de técnico judiciário, para os 
cargos comissionados de simbologia CDAI; e do vencimento base do 
cargo de analista judiciário, para os cargos comissionados de simbolo-
gias CDAS, CDGA e CNES; em ambos os casos a título de Gratificação 
de Produtividade Judiciária - GPJ, pelo alcance de metas de produtivi-
dade fixadas pelo Tribunal de Justiça.

(...)
§ 2º A Gratificação de Produtividade Judiciária - GPJ será 

paga no ano subsequente à vigência das metas de produtividade, 
conforme resolução do Tribunal de Justiça após manifestação da 
Diretoria Financeira sobre a disponibilidade de recursos e impacto 
orçamentário”.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se  encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de janeiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.649 DE 17 JANEIRO DE  2022

Altera a tabela de vencimentos dos 
cargos efetivos do Quadro de pessoal do 
Poder Judiciário do Maranhão constante 
do Anexo IV da Lei n.º 8.715, de 19 de no-
vembro de 2007 e dos cargos em comis-
são e das funções gratificadas do Poder 
Judiciário do Maranhão constantes dos 
Anexos I e II da Lei n.º 8.727, de 07 de 
dezembro de 2007, bem como incorpora 
aos vencimentos dos servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Maranhão os per-
centuais decorrentes das ações judiciais 
em face da Lei Estadual n.º 8.970, de 19 
de maio de 2009.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 

acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º A tabela de vencimentos dos cargos efetivos do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constante do Anexo IV da 
Lei n.º 8.715, de 19 de novembro de 2007, passa a vigorar na forma do 
Anexo I desta Lei, ficando incorporados aos vencimentos dos servido-
res o Poder Judiciário do Estado do Maranhão os percentuais decorren-
tes das ações judiciais em face da Lei Estadual n.º 8.970, de 19 de maio 
de 2009, concedidas por meio de decisões judiciais ou administrativas.

Parágrafo único. A inserção nas novas tabelas, prevista no caput, 
com composição dos novos vencimentos, implica na renúncia a qual-
quer efeito retroativo pleiteado em ações judiciais relativas aos percen-
tuais mencionados nesta Lei, que eventualmente tenham sido deferidos 
judicial ou administrativamente, com a consequente extinção de todas 
as demandas judiciais relativas aos percentuais supostamente devidos.

Art. 2º As tabelas de vencimentos dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas do Poder Judiciário do Maranhão constantes dos 
Anexos I e II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007, passam a 
vigorar na forma dos Anexos II e III desta Lei.

Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei observará o pre-
visto no artigo 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da 
Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º As despesas para consecução desta Lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria prevista para o orçamento do Tribunal 
de Justiça do Maranhão.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2022, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se  encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  17 de janeiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ANEXO I
(Anexo IV da Lei n.º 8.715, de 19 de novembro de 2007)

TABELA DE VENCIMENTOS

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO

ANALISTA JU-
DICIÁRIO

C

15 13.304,42
14 12.979,92
13 12.663,34
12 12.354,48
11 12.053,15

B

10 11.645,55
9 11.361,52
8 11.084,41
7 10.814,05
6 10.550,30

A

5 10.193,52
4 9.944,90
3 9.702,34
2 9.465,70
1 9.234,83
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OFICIAL DE 
JUSTIÇA

C

15 11.127,80
14 10.856,39
13 10.591,60
12 10.333,27
11 10.081,24

B

10 9.740,33
9 9.502,76
8 9.270,99
7 9.044,86
6 8.824,26

A

5 8.525,85
4 8.317,90
3 8.115,03
2 7.917,10
1 7.724,00

COMISSÁRIO 
DE JUSTIÇA DA 

INFÂNCIA E 
JUVENTUDE

C

15 7.416,32
14 7.235,44
13 7.058,96
12 6.886,79
11 6.718,82

B

10 6.491,61
9 6.333,28
8 6.178,81
7 6.028,11
6 5.881,08

A

5 5.682,21
4 5.543,61
3 5.408,40
2 5.276,49
1 5.147,80

TÉCNICO JUDI-
CIÁRIO

C

15 6.349,18
14 6.194,32
13 6.043,24
12 5.895,85
11 5.752,04

B

10 5.557,53
9 5.421,98
8 5.289,74
7 5.160,72
6 5.034,85

A

5 4.864,59
4 4.745,94
3 4.630,19
2 4.517,25
1 4.407,08

AUXILIAR JUDI-
CIÁRIO

C

15 4.859,82
14 4.741,29
13 4.625,65
12 4.512,83
11 4.402,76

B

10 4.253,88
9 4.150,12
8 4.048,90
7 3.950,15
6 3.853,80

A

5 3.723,48
4 3.632,66
3 3.544,06
2 3.457,62
1 3.373,29

AUXILIAR DE 
SERVIÇO OPE-

RACIONAL

C

15 3.067,28
14 2.992,47
13 2.919,48
12 2.848,28
11 2.778,81

B

10 2.684,84
9 2.619,35
8 2.555,47
7 2.493,14
6 2.432,33

A

5 2.350,08
4 2.292,76
3 2.236,84
2 2.182,28
1 2.129,05

ANEXO II
(Anexo I da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007)

CORRELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS EM 
COMISSÃO

SIMBOLOGIA QUANTIDADE VENCIMENTO EM R$
CNES 1 25.576,04
CDGA 197 22.632,30

CDAS-1 9 16.605,93
CDAS-2 142 13.921,77
CDAS-3 93 11.865,96
CDAS-4 97 10.925,70
CDAS-5 397 10.090,16
CDAI-1 374 7.446,95
CDAI-2 55 5.734,89
CDAI-3 101 3.731,42

ANEXO III
(Anexo II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007)

QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

SIMBOLOGIA QUANTIDADE VENCIMENTO EM R$
FG-4 20 2.945,38
FG-3 52 2.767,23
FG-2 50 1.844,81
FG-1 87 1.152,98
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