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Lei Federal 13.243/16: Novas Perspectivas para a prestação de 

contas dos recursos públicos  

 
* Jaqueline D’Agostino 

 

  A Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 é considerada o mais recente marco legal no 

relacionamento do Estado com particulares para o desenvolvimento das atividades científicas, 

tecnológicas e de inovação, resultante da recente emenda na Constituição Federal nº 85 de 2015, que 

passou, dentre outras coisas, a prever a articulação entre os entes federativos e a iniciativa privada na 

produção científica, tecnológica e de inovação no país.  

 

A primeira legalização da questão foi com a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que no âmbito 

estadual obteve grande impacto, oferecendo a oportunidade para novos arranjos institucionais na 

administração paulista, com a instituição da Lei Paulista de Inovação nº 1.049, de 19 de junho de 2008. 

 

Com medidas de incentivo à inovação, a pesquisa, ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à 

engenharia não rotineira entre o setor público e privado, a lei previu resultados aplicáveis no ambiente 

social e produtivo e serviu como forma de estímulo a competitividade do Estado de São Paulo, 

revogando-se a Lei n.º 4.894, de 4 de novembro de 1958 e a antiga estrutura administrativa. 

 

Atualmente, as novas iniciativas e mudanças trazidas no bojo da Lei nº 13.243/2016 são objeto de 

estudos e discussões na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), contando com a 

participação de representantes de universidades, institutos de pesquisa, fundações públicas e frentes 

parlamentares, para que seja definida a aplicabilidade da matéria neste âmbito. 

 

Por outro lado, isso não nos impede de antecipar nossa reflexão sobre as modificações previstas no uso 

dos recursos públicos, meio a atuação conjunta entre instituições públicas e privadas.  

A nova iniciativa autorizou Estados, Distrito Federal e Municípios a concederem recursos para as 

Instituições Científicas e Tecnológicas – ICT’s e pesquisadores independentes, para a viabilização dos 

projetos de ciência, tecnologia e inovação, por meio da celebração de termo de outorga, convênio, 

contrato ou instrumentos congêneres, desde que aprovado o plano de trabalho e vinculando a vigência 

ao tempo necessário para conclusão do objeto do projeto. 
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 A ideia principal foi justamente flexibilizar a execução destes projetos, facilitando os procedimentos de 

gerência, como a possibilidade de transpor, remanejar ou transferir os recursos de uma categoria 

programática para outra e orientando os controles para a avaliação dos resultados atingidos. 

 

Além de recursos financeiros, foi previsto para execução dos instrumentos a concessão de recursos 

humanos, materiais ou de infraestrutura pelos entes da federação, agências de fomento e ICT’s às 

empresas e entidades sem fins lucrativos, permitindo o uso e o compartilhamento desses recursos.  

 

Como forma de estímulo a inovação, os entes federativos puderam conceder bolsas de estímulo à 

inovação e apoiar o inventor independente, que tenha sua criação comprovada pelo depósito de 

patente. 

 

Na prestação de contas dos instrumentos firmados, o novo normativo orientou os entes federativos a 

simplificar e uniformizar os procedimentos, tornando-os compatíveis com as características inerentes às 

atividades científicas, tecnológicas e de inovação, garantindo a governança e a divulgação das 

informações anualmente por meio eletrônico, preferencialmente. 

 

Diante de tantas possibilidades para que esses projetos sejam executados e efetivos para o 

desenvolvimento econômico e social do país, como garantir a comprovação da boa e regular execução 

dos recursos sem o risco de exigir informações insuficientes? Como resguardar os recursos públicos e 

inibir práticas que acarretem prejuízos ao erário e a sociedade, sem delimitar ou precarizar o papel que 

a prestação de contas exerce ao zelar pelo bem público? São questões a serem respondidas e que 

cabem a todos nós como objeto de reflexão e participação popular. 

 

* Jaqueline D’Agostino é Agente da Fiscalização da Diretoria de Pessoal do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo (TCESP). 


