
 

 

 

Exmo. Sr. Presidente 

 

  A Vereadora que este subscreve apresenta à consideração de Vossa Excelência 

e do Colendo Plenário o seguinte: 

 

                       PROJETO DE LEI Nº  202/2018 

                                                                       

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE POLÍTICA 

MUNICIPAL DE ESTÍMULO, INCENTIVO E 

PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL DE 

STARTUPS. 

 

 

Art. 1º. Fica criado o Programa de Política Municipal de Estímulo, Incentivo e Promoção ao 

Desenvolvimento Local de STARTUPS. 

 

Parágrafo único. Esta Lei se aplicará à Pessoa Jurídica que atue na prestação de serviços de e-

mail, hospedagem e desenvolvimento de sites e blogs; na elaboração de aplicativos e na 

comunicação pessoal em redes sociais, mecanismos de busca e divulgação publicitária na 

internet; na distribuição ou criação de software original, por meio físico ou virtual, para uso em 

computadores ou outros dispositivos eletrônicos móveis ou não; no desenho de gabinetes e no 

desenvolvimento de outros elementos do hardware de computadores, tablets, celulares e outros 

dispositivos informáticos; e em atividades de pesquisas, desenvolvimento ou implementação de 

ideia inovadora com modelo de negócios baseado na internet e nas redes telemáticas. 

 
 Art. 2º.  A política de que trata esta lei tem por objetivos: 

I – Convergir um ecossistema de inovação em rede de governo, empreendedores, investidores, 

aceleradoras e incubadoras, universidades, empresas, associações de classe e prestadores de 

serviço, de modo a evitar ações isoladas; 

II – Desburocratizar a entrada das startups no mercado; 

III – Criar processos simples e ágeis para abertura e fechamento de startups; 

IV – Propiciar segurança e apoio para as empresas em processo de formação; 

V – Criar um canal permanente de aproximação entre governo e startups; 

VI – Buscar instituir modelos de incentivo para investidores em startups; 



 

 

 

VII – Promover o desenvolvimento econômico de startups no Município; 

VIII – Diminuir limitações regulatórias e burocráticas; 

IX – Contribuir para a captação de recursos financeiros e fomentar as ações e atividades 

voltadas para o setor de inovação tecnológica. 

Art. 3º.  Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, entre outras medidas de apoio às 

iniciativas públicas e privadas, caberá ao Município: 

I – Instituir projetos, planos e grupos técnicos, em articulação com a sociedade civil organizada, 

com oportunidade para empreendedores, investidores, desenvolvedores, designers, profissionais 

de marketing e entusiastas de se reunir para compartilhar, maturar e validar suas ideias, formar 

equipes e criar startups; 

II – Auxiliar na busca de linhas de crédito e conceder incentivos fiscais; 

III – Formar ambientes de negócios, de modo a consolidar as startups; 

IV – Realizar eventos de empreendedorismo prático para o fomento de ideias de inovação; 

V – Consignar dotação orçamentária específica para incentivar o segmento de inovação 

tecnológica que envolva as startups. 

Art. 4º.  O Município auxiliará nos procedimentos necessários à simplificação e agilidade na 

abertura de empresas com a natureza de startup, assim como deverá criar o cadastro municipal 

de startup. 

 

Art. 5°.  O empreendedor de plataformas digitais em desenvolvimento que não disponha de 

capital inicial mínimo receberá do Município um certificado de cadastramento de startup com 

recomendação aos bancos, principalmente os públicos, com o objetivo de facilitar a abertura de 

conta bancária. 

Art. 6°.  O Município regulamentará as políticas de incentivo ao setor, com a criação de um 

sistema de tratamento especial e diferenciado para a startup em criação ou em fase de 

consolidação. 

Art. 7°.  O Poder Público  incentivará a realização de atividades voltadas para a inovação 

tecnológica, com o objetivo de estimular a cultura empreendedora. 

Art. 8º.  O Município adotará mecanismo de promoção e divulgação de produtos oriundos de 

startups, de forma a incentivar a publicidade de seus serviços e resultados. 

 



 

 

 

Art. 9º.  O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, contados da data 

de sua publicação. 

Art. 10º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Vereadora Elidiane Lobato 

Vice-líder da Bancada MDB 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            JUSTIFICATIVA 

 

O projeto que ora enviamos ao colendo plenário da egrégia Casa legislativa, tem por finalidade 

promover políticas públicas voltadas para o empreendedorismo de base econômica, científica e 

tecnológica. Startup é o ato de se começar algo, normalmente relacionado ao empreendedorismo 

tecnológico.  

As startups são empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar 

atividades inovadoras no mercado. “Trata-se de uma organização formada para busca de um 

modelo de negócio escalável e repetitivo; visando atração de investidores, bem como a geração 

de emprego e renda, por meio de inovação e investimentos em ideias inovadoras em qualquer 

área ou ramo de atividade, procurando desenvolver um modelo de negócio escalável e que seja 

repetível”. 

Sendo assim as startups nascem e crescem em um ambiente de total incerteza, e é nesse período 

de maior fragilidade do negócio, o seu início, que é preciso dar-lhes mais atenção.  

Este projeto de lei busca estabelecer diretrizes de políticas públicas Municipais que possam dar 

apoio e segurança às startups, principalmente em sua fase inicial de constituição e na fase de 

consolidação de suas atividades. 

Em razão disso, cabe ao governo prover reconhecimento, estímulo e apoio a quem já trabalha no 

setor das startups, agindo como um catalisador para a multiplicação em rede para o 

desenvolvimento desse ecossistema. 

Portanto o governo municipal preocupado em fortalecer e fomentar as iniciativas locais para o 

desenvolvimento de startup, prenunciando a implantação do Parque Científico e Tecnológico do 

Pampa apresenta esta proposição legislativa como mecanismos de estimulo e incentivo ao 

desenvolvimento local de startup. 

 

SALA DAS SESSÕES, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Vereadora Elidiane Lobato 

Vice-líder da Bancada MDB 


