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LEI ORDINÁRIA Nº 1.953, DE 16 DE ABRIL DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 16 de Abril de 2019; 130ª da
República.

                   ________________________

                                Prefeito

Institui o Programa de Fomento e 
Desenvolvimento de Empresas Inovadoras (Startups) no
âmbito do Município de Parnamirim.

O Prefeito Municipal de Parnamirim/RN, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Fomento e Desenvolvimento de
Empresas Inovadoras (Startups) no âmbito do município de Parnamirim.

Parágrafo Único - Para fins de aplicação da presente Lei,
considera-se Empresas Inovadoras, pessoas jurídicas que prestem
serviços:

I. Em rede para e-mail, hospedagem, desenvolvimento de
gerenciamento de sites e blogs;
II. Na elaboração de aplicativos e comunicação pessoal em redes
sociais;
III. Na busca e divulgação publicitária;
IV. Distribuição e criação de software original, por meio físico ou
virtual, para uso em computadores ou outros dispositivos

eletrônicos móveis ou não;
V. No desempenho de gabinetes e no desenvolvimento de outros
elementos do hardware de computadores, tablets, celulares e outros
dispositivos informáticos;
VI. Em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou
implementação de ideia inovadora com modelo de negócios
baseado na internet e redes telemáticas.

Art. 2º Os objetivos do Programa a que se refere o artigo 1º são:

I – Incentivar e estimular o segmento econômico das Empresas
Inovadoras, atraindo e formando investimentos e empreendimentos
no campo da inovação tecnológica e empresas digitais;
II – Criar mecanismos simplificados que possibilitem agilidade e
desembaraços burocráticos para o ingresso de startups no
mercado;
III- Criar setor administrativo próprio e intersetorial para dar
celeridade aos processos de incentivo, atração e criação de
empresas;
IV- Propor legislação pertinente para a criação de um sistema de
tratamento especial e diferenciado para as Empresas Inovadoras em
criação.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 16 de abril de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito de Parnamirim
 
 


