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Arrecadação mensal do ICMS em Pernambuco

Fonte: Secretaria da Fazenda, Balancete da Execução Orçamentária nas Fontes do Tesouro.
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Evolução futura do PIB de Pernambuco - 2010/2035 (R$ bilhões)

Na estimativa mais conservadora, PIB de Pernambuco dobra em 15 anos.
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LEI Nº 13.690 – dez/08 e suas alterações através da  Lei  Nº 13.976 -

dez/09

 Estabelece medidas de incentivo à pesquisa científica e tecnológica e à

inovação.

 Criação de um fundo para financiar a inovação tecnológica e conceder às

empresas recursos financeiros sob a forma de subvenção econômica.

 PAPPE Subvenção: edital de 15 milhões com recursos da Facepe e FINEP.

 Definição do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco.

Articulação e orientação estratégica dos setores público e privado e

fortalecimento das instituições de ciência e tecnologia e suas interações com os

arranjos produtivos locais.
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LEI Nº 13.690 – dez/08 e suas alterações através da  Lei  Nº 13.976 -

dez/09

 Estímulo à criação de ambientes especializados e cooperativos de inovação.

 Estímulo à participação das ICTs-PE no processo de inovação.

 Criação dos NITs (núcleos de inovação tecnológica).

 Estímulo ao inventor independente.
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LEI Nº 15.063, DE 4 DE SETEMBRO DE 2013

Institui a obrigatoriedade de investimentos em

pesquisa, desenvolvimento e inovação por

contribuinte do ICMS beneficiário de incentivo

fiscal, bem como o Fundo de Inovação do Estado

de Pernambuco - INOVAR-PE.



Art. 1º Fica obrigado a realizar investimento mínimo em projetos e

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação o estabelecimento

industrial, contribuinte do ICMS, que, a partir da vigência da presente

Lei, passe a ser beneficiário dos seguintes programas de incentivo

fiscal:

 I - Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco -

PRODEPE, instituído pela Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999;

 II - Programa de Desenvolvimento da Indústria Naval e de Mecânica

Pesada Associada do Estado de Pernambuco - PRODINPE, instituído

pela Lei nº 12.710, de 18 de novembro de 2004; ou

 III - Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo do Estado

de Pernambuco - PRODEAUTO, instituído pela Lei nº 13.484, de 29

de junho de 2008.
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Art. 2º Relativamente ao valor do investimento mínimo previsto no art. 

1º, deve ser observado o seguinte:

 I - deve corresponder, em cada ano civil, a um percentual do total das saídas,

tributadas ou não, do estabelecimento industrial, determinado por meio de

decreto do Poder Executivo, podendo ser definido de forma diferenciada em

razão da atividade e do porte do estabelecimento, sendo limitado a 2% (dois por

cento);

 II - na hipótese de estabelecimento beneficiário do PRODEPE, o valor definido

no inciso I não deve ultrapassar o montante correspondente a 20% (vinte por

cento) do valor do incentivo fiscal utilizado no ano civil; e

 III - não deve ser exigido na hipótese de o estabelecimento incentivado não ter

usufruído o incentivo fiscal no respectivo ano civil.o valor das referidas saídas;

LEI Nº 15.063



LEI Nº 15.063

Art. 3º O investimento de que trata o art. 1º pode ocorrer em uma das 

seguintes modalidades:

 I - aplicação na forma estabelecida em Decreto do Poder Executivo; ou

 II - contribuição ao Fundo de Inovação do Estado de Pernambuco –

Fundo INOVAR-PE instituído no art. 4º da presente Lei.
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Art. 4º Fica instituído o Fundo de Inovação do Estado de

Pernambuco – Fundo INOVAR-PE, de natureza contábil,

com o objetivo de prover o Estado de Pernambuco com

novos instrumentos de fomento à inovação,

complementares aos instrumentos já existentes nos

sistemas nacional e estadual de fomento à ciência, à

tecnologia e à inovação.
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Art. 5º Constituem recursos do Fundo INOVAR-PE, entre outros:

 I - dotação orçamentária; 

 II - contribuição de estabelecimento beneficiário de programa estadual de   

incentivo fiscal, nos termos do inciso II e do § 2º do art. 3º; 

 III - repasses de fundos nacionais e internacionais;

 IV - recursos resultantes de convênios com instituição pública, privada e 

multilateral;

 V - auxílio, subvenção e outras contribuições de entidades públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras;

 VI - amortização de financiamento, compreendendo principal e encargos;

 VII - receita decorrente de aplicação financeira de seus recursos; e 

 VIII - doação ou legado.

LEI Nº 15.063



LEI Nº 15.063

 Art. 6º Os recursos do Fundo INOVAR-PE devem ser

utilizados para financiamento, subvenção e aval a projetos

de inovação, nos termos do art. 2° da Lei n° 13.690, de 16

de dezembro de 2008, que dispõe sobre incentivos à

pesquisa científica e tecnológica e à inovação no ambiente

produtivo e social no Estado de Pernambuco, ou das

respectivas atividades agregadas, compreendidas como

necessárias para a consolidação do resultado da referida

inovação no mercado.
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A LEI Nº 15.063 ainda não foi regulamentada!

Considerações Finais



 Comitê Inova Pernambuco, composto por líderes

empresariais e representantes do Instituto Euvaldo

Lodi (IEL/PE) e FIEPE vem debatendo os impactos e

regulamentação da Lei de Inovação de PE.

 Serão estabelecidas categorias de investimento

mínimo para cada setor, e, anualmente, a empresa

incluída em qualquer um dos benefícios apresentará a

prestação de contas de investimento em inovação.



 Quanto ao Inovar-PE, o Estado espera que ele seja

complementar aos programas de fomentos que já

existem em Pernambuco. Deve ser gerido pelo

AGEFEPE.

 Estima-se uma receita orçamentária mínima no valor

de R$ 50 milhões por ano.

 Não sabemos quais serão os critério para o

cadastramento de ICTs privadas em Pernambuco.
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