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CAPÍTULO III
FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO
E À INOVAÇÃO
Art. 28. Fica instituído o Programa de Fomento à
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - Programa de Excelência
com o objetivo de promover a produção de conhecimento, ciência,
desenvolvimento e inovação, por meio da pesquisa de excelência
de nível internacional, da criação e do aperfeiçoamento de
produtos, processos, metodologias e técnicas.
Parágrafo único. O Poder Executivo federal poderá
publicar normas e limites de aplicação para regulamentar:
I - os critérios de governança do fundo patrimonial
participante do Programa de Excelência;
II - a proporção de aporte dos recursos entre as
modalidades previstas no art. 29; e
III - os critérios de avaliação de resultados do uso dos
recursos aportados por meio do Programa de Excelência.
Art. 29. As empresas que possuem obrigações legais ou
contratuais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e
inovação ficam autorizadas, por meio do Programa de Excelência,
a aportar recursos para cumprir obrigações em:
I - fundos patrimoniais exclusivos de instituições públicas
previstas no § 5º; e
II
categorias:

-

FIP,

conforme

regulamento

da

CVM,

b) empresas emergentes; e
c) produção econômica
desenvolvimento e inovação.

intensiva

em

VII - organizações sociais vinculadas ao Ministério da
Educação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações e ao Ministério da Cultura.

Parágrafo único. A centralização será completada até 1º de
fevereiro de 2022.

Art. 30. O Presidente do Conselho de Administração da
organização gestora do fundo patrimonial e o FIP que receberem
recursos nos termos do art. 29 deverão encaminhar anualmente a
prestação de contas decorrente da aplicação dos recursos para a
empresa originária do recurso, para a agência ou órgão regulador
e publicá-la em sítio eletrônico.

I - Imprensa Nacional da Casa Civil da Presidência da
República;

pesquisa,

§ 1º O disposto no caput não se aplica:
I - às obrigações de pesquisa e desenvolvimento que
constituam condições para obtenção de benefícios fiscais; e
II - aos percentuais mínimos legais ou contratualmente
estabelecidos para serem aportados em fundos públicos.
§ 2º O representante legal da organização gestora de
fundo patrimonial ou do FIP que receber recursos nos termos do
caput emitirá certificado comprobatório para fins de eficácia
liberatória quanto a obrigações legais ou contratuais de
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação na exata
proporção do seu aporte, no valor das despesas qualificadas para
esse fim, quando:
I - da efetiva transferência do recurso ao fundo
patrimonial, após a celebração de instrumento de repasse; e
II - da efetiva transferência do recurso, após assinatura do
termo de adesão com o FIP, nos termos da regulamentação da CVM.
§ 3º Para que uma organização gestora de fundo
patrimonial e de FIP captem recursos junto a empresas que
possuem obrigações legais ou contratuais de investimento em
pesquisa, desenvolvimento e inovação e que esta captação tenha
eficácia liberatória quanto a essas obrigações, a sua destinação
estará acompanhada de termo de execução de programas, projetos
e demais finalidades de interesse público em pesquisa,
desenvolvimento e inovação em áreas de interesse da empresa
originária, como disposto no art. 22.
§ 4º Apenas na hipótese prevista no inciso I do caput a
aplicação dos valores investidos em pesquisa, desenvolvimento e
inovação terá como destinação compulsória vinte por cento para a
integralização do fundo patrimonial.
§ 5º Para os fins do disposto no inciso I do caput poderá
ser celebrado termo de execução de programas, projetos e demais
finalidades de interesse público em pesquisa, desenvolvimento e
inovação com as seguintes instituições apoiadas:
I - de ensino superior;

Art. 3º O processo de centralização será iniciado no ano de 2018
nos seguintes órgãos ou unidades administrativas:

II - Ministério das Relações Exteriores;

Parágrafo único. A prestação de contas será acompanhada
da avaliação do resultado das aplicações dos recursos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação.

III - Ministério da Cultura;

Art. 31. As agências reguladoras dos setores que possuem
obrigações legais ou contratuais de investimento em pesquisa,
desenvolvimento e inovação poderão acompanhar os resultados dos
projetos financiados por meio de recursos dessas obrigações.

V - Ministério da Integração Nacional; e

IV - Ministério do Esporte;
VI - Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.

§ 1º A prestação de contas desses projetos será analisada
após o encerramento da execução do projeto e poderá contar com
auditorias externas independentes.

Art. 4º O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão poderá determinar a alteração da lotação ou do exercício de
servidor ou de empregado da área de gestão de pessoas para o
atendimento ao disposto neste Decreto.

§ 2º As agências reguladoras poderão solicitar
informações além daquelas estabelecidas no art. 30 para verificar
a aderência da aplicação dos recursos nas áreas de interesse da
empresa originária.

Art. 5º O órgão cuja folha de pagamento de inativos e de
pensionistas tiver sido centralizada nos termos do disposto neste Decreto
deverá, a qualquer tempo:

§ 3º A agência reguladora poderá obstar novos aportes com a
eficácia liberatória prevista no art. 29 quando constatar a desconformidade
da aplicação dos recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas
áreas de interesse da empresa originária.

I - corrigir pendências ou incorreções identificadas na
transferência dos dados e nas informações funcionais;

CAPÍTULO IV

nas

a) capital semente;
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DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32. Não se aplicam aos instrumentos de parceria e aos
termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de
interesse público a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 13.019,
de 31 de julho de 2014, e a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.
Art. 33. A Lei n º 12.114, de 9 de dezembro de 2009,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3 º ..............................................................................
......................................................................................................
VII - recursos oriundos de juros e amortizações de
financiamentos;

II - prestar apoio técnico em processos administrativos ou
judiciais cuja matéria se refira, no todo ou em parte, ao período de
atividade do inativo ou do instituidor de pensão; e
III - receber e encaminhar ao Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão solicitações e pedidos administrativos
efetuados pelos inativos e pensionistas nos canais de comunicação do
órgão de origem.
Art. 6º O Ministro de Estado do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão editará os atos complementares necessários
para a aplicação do disposto neste Decreto, inclusive o detalhamento do
cronograma da centralização relativo a todos os órgãos, abrangidos ou
não pelo art. 3º.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 2018; 197º da Independência e 130º
da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior

VIII - rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos
do Fundo; e

DECRETO Nº 9.499, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

IX - recursos de outras fontes.
(NR)
"Art. 5º ................................................................................
......................................................................................................
§ 5º Excepcionalmente poderão ser aplicados recursos do
FNMC para a realização de eventos voltados a negociações
internacionais sobre mudança do clima, mediante aprovação do
Comitê Gestor do FNMC." (NR)
Art. 34. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 2018; 197º da Independência
e 130º da República.
MICHEL TEMER
Henrique Sartori de Almeida Prado
Esteves Pedro Colnago Junior
Sérgio Henrique Sá Leitão Filho
DECRETO Nº 9.498, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a competência para a concessão
e a manutenção de aposentadorias e de
pensões do regime próprio de previdência
social dos órgãos da administração pública
federal direta.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:

Promulga o Mecanismo para o Exercício
Profissional Temporário, aprovado pela
Decisão CMC 25/03, do Conselho Mercado
Comum, firmada na XXV Reunião de
Cúpula do Mercosul, em Montevidéu, em
15 de dezembro de 2003.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Mecanismo para o Exercício Profissional
Temporário foi aprovado pela Decisão CMC 25/03, do Conselho
Mercado Comum, firmada na XXV Reunião de Cúpula do Mercosul,
em Montevidéu, em 15 de dezembro de 2003;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o
Mecanismo para o Exercício Profissional Temporário por meio do
Decreto Legislativo nº 347, de 23 de dezembro de 2008; e
Considerando que o Mecanismo para o Exercício Profissional
Temporário entrou em vigor para a República Federativa do Brasil, no
plano jurídico externo, em 17 de abril de 2013, nos termos do Artigo 40
do Protocolo de Ouro Preto, promulgado pelo Decreto nº 1.901, de 9 de
maio de 1996;
DECRETA:
Art. 1º Fica promulgado o Mecanismo para o Exercício
Profissional Temporário, aprovado pela Decisão CMC 25/03, do Conselho
Mercado Comum, firmada na XXV Reunião de Cúpula do Mercosul, em
Montevidéu, em 15 de dezembro de 2003, anexo a este Decreto.

III - científicas, tecnológicas e de inovação públicas de
que trata a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;

Art. 1º A concessão e a manutenção de aposentadorias e de
pensões do regime próprio de previdência social dos órgãos da
administração pública federal direta integrantes do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal - Sipec será centralizada no Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos
que possam resultar em revisão do Mecanismo para o Exercício
Profissional Temporário e ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos
termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.

IV - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - Capes;

Parágrafo único. O disposto no caput inclui as pensões de que
trata o art. 248 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

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

V - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq;

Art. 2º A centralização de que trata este Decreto será realizada
por meio da transição gradual das atividades de concessão e de
manutenção de aposentadorias e de pensões para o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

II - de educação profissional e tecnológica, inclusive aquelas
de que trata a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008;

VI - Financiadora de Estudos e Projetos - Finep; e
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Brasília, 10 de setembro de 2018; 197º da Independência e
130º da República.
MICHEL TEMER
Aloysio Nunes Ferreira Filho
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