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§ 2º O instrumento de contrato deverá prever etapas de execução que permitam verificação de cumprimento das
parcelas de execução.

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 40. Fica revogada a Lei nº 5.397, de 8 de maio de 2012.
MARCELO CRIVELLA

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO LIMITE DE ÁREA ESPECIAL DE INCENTIVO FISCAL PARA INVESTIMENTOS
NA ÁREA DE TECNOLOGIA NA AEIU DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
Do entroncamento da Rua Sacadura Cabral com Av. Barão de Tefé, seguindo por esta, sentido norte, até o
Boulevard da “Orla da Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde”, por este incluído até a Rua Silvino Montenegro,
deste ponto, por uma linha reta sentido norte entre os armazéns 6 e 7 até encontrar a linha de costa do Porto
do Rio de Janeiro; seguindo pelo bordo da linha de costa até o alinhamento do Armazém 18; deste ponto, por
uma linha reta perpendicular à costa até encontrar a Av. Rodrigues Alves (Via Expressa), incluindo essa até
encontrar a Av. Rio de Janeiro, faixa da esquerda, seguindo por esta até o cruzamento com a Rua Eduardo Luís
Lopes; seguindo por esta, somente lado par, até a Av. Brasil; deste ponto, retornando pela Av. Brasil, faixa da
esquerda até encontrar a ponte dos suspiros (Canal do Mangue); seguindo pela Av. Francisco Bicalho, somente
lado ímpar, até o encontro da Rua Pedro Alves, por esta, incluindo apenas o lado par até encontrar a Rua
Santo Cristo; seguindo por esta, incluindo apenas o lado ímpar até a Rua Sara; por esta incluindo somente o
lado ímpar até encontrar a Rua Atília; por esta, incluindo apenas o lado par até o encontro com a Rua Orestes;
incluindo esta, somente lado par, até encontrar a Travessa Barros Sobrinho; seguindo por esta, apenas lado
par, cruzando a Rua Vidal de Negreiros em direção à ladeira do Mendonça, incluindo esta, apenas lado par,
até a Rua Santo Cristo; por esta, incluindo apenas o lado ímpar até o entroncamento com a Rua da América.
Deste ponto, seguindo pela Rua da América, somente lado ímpar até o alinhamento da Rua Barão da Gamboa;
por esta, incluindo apenas o lado par até a Rua da Gamboa; incluindo esta, apenas lado ímpar, até a Rua
Rivadávia Corrêa; por esta, incluindo apenas o lado ímpar até a Rua do Livramento; seguindo por esta, incluindo
somente o lado par, até o encontro com a Rua João Alvares; seguindo por esta, sentido sul, somente lado ímpar,
encontrando a Rua Cunha Barbosa; por esta, incluindo apenas o lado par, seguindo até o encontro da Rua do
Monte; incluindo esta, somente o lado par até encontrar a Ladeira do Livramento; por esta, incluindo somente o
lado par, até encontrar a Rua Sacadura Cabral; deste ponto, por uma linha reta, incluindo apenas o lado par até
o entroncamento com a Avenida Barão de Tefé.

Art. 36. O Município, suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, direta ou indiretamente,
poderão, mediante proposta do Prefeito com autorização legislativa e obedecidas as normas de direito financeiro:
I - participar do capital social de sociedade ou associar-se à entidade dotada de personalidade jurídica própria
caracterizada como jardim botânico e iniciativas similares, ou criada para geri-los;
II - participar, na qualidade de cotista, de fundos mútuos de investimento com registro na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, destinados à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de emissão de
empresas cuja atividade principal seja a inovação tecnológica, conforme regulamentação e nos termos da
legislação vigente, observados os limites legais de utilização de recursos públicos, desde que as aplicações do
respectivo fundo destinem-se, exclusivamente, a empresas estabelecidas no Município;
III - participar do capital social de sociedade de propósito específico, visando o desenvolvimento de projetos
científicos ou tecnológicos ou voltados para a indústria criativa, para a obtenção de produto ou processo inovador
de interesse econômico e social.
Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do
capital social, na proporção da respectiva participação, na forma da Lei federal nº 10.973, de 2 de dezembro de
2004, salvo pactuado de forma distinta pelas partes.
Art. 37. As autarquias e as fundações municipais definidas como Instituição de Ciência Tecnológica e Inovação
deverão promover o ajuste de seus estatutos aos fins previstos na Lei federal nº 10.973 de 2004 e nesta Lei.
Art. 38. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de sessenta dias a contar da data de sua
publicação.

ANEXO II
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