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Regulamentação da 
economia

EMS 333/1999 Não

Amplia as penas para crimes contra a propriedade intelectual.
Altera e acrescenta artigos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial. EMENTA DO SUBSTITUTIVO DO SENADO 

FEDERAL: Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial

CONVERGENTE COPIN Pronta para pauta no Plenário da Câmara dos Deputados 
desde 17/03/2018

Em 
andamento

13/11/19

Regulamentação da 
economia

PLS-C 315/2017 Não

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a limitação de 
empenho e movimentação financeira das despesas relativas à inovação e ao 
desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal 

finalidade, bem como altera a Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, para 
modificar a natureza e as fontes de receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – FNDCT – e elevar o percentual de empréstimo à 
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: dispõe que todas as despesas ligadas à 

inovação e à pesquisa científica custeadas por fundo criado para essa específica 
finalidade estejam excluídos do contingenciamento, nas três esferas de governo; 
altera a natureza contábil do FNDCT para fundo de natureza financeira; altera o 
percentual de recursos orçamentários do FNDCT emprestados à Financiadora de 

Estudos e Projetos – FINEP, e repassados a projetos de desenvolvimento tecnológico 
das empresas de até 25% para até 50% a partir de 2020.

CONVERGENTE 
com ressalva

COPIN
 Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal, com o relator sen. Omar Aziz (PSD/AM)

Em 
andamento

13/11/19

Regulamentação da 
economia

PLS 226/2016 Não

Promove alterações no Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, para restituir 
dispositivos que foram objeto do Veto Presidencial nº 01, de 2016. Altera a Lei nº 

10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e a Lei 
nº 8.032, de 12 de abril de 1990, para aprimorar a atuação das ICTs nas atividades de 

ciência, tecnologia e inovação, e dá outras providências. 

CONVERGENTE 
com ressalva

COPIN Na CCJC do Senado Federal, com o relator sem. Jorginho 
Mello

Em 
andamento

13/11/19

INTERESSE SETORIAL PLC 142/2018 Não
Institui a Política de Inovação Educação Conectada, com o objetivo de apoiar a 

universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico 
de tecnologias digitais na educação básica.

CONVERGENTE COPIN
Na CAE - Comissão de Assuntos Econômicos do 

Senado Federal, com a relatora Senadora Daniella 
Ribeiro, para realização de audiência pública

Em 
andamento

13/11/19


