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Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 10.197, DE 2 DE JANEIRO DE 2020

Altera o Decreto nº 8.573, de 19 de novembro de 2015,
para estabelecer o Consumidor.gov.br como plataforma
oficial da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional para a autocomposição nas controvérsias
em relações de consumo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no
art. 4º, caput, incisos III e V da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 8.573, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 1º-A O Consumidor.gov.br é a plataforma digital oficial da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional para a autocomposição nas controvérsias
em relações de consumo.

§ 1º Os órgãos e as entidades que possuam plataformas próprias para
solução de conflitos de consumo migrarão os seus serviços para o
Consumidor.gov.br até 31 de dezembro de 2020.

§ 2º Poderão manter plataformas próprias os órgãos e entidades que
possuam canais de atendimento cuja escala e especificidade assim se
justifique.

§ 3º Na hipótese do § 2º, a plataforma será adequada para atender aos
parâmetros de experiência do usuário e de interoperabilidade de dados com a
plataforma digital Consumidor.gov.br.

§ 4º Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional terão acesso às manifestações cadastradas no Consumidor.gov.br relativas à
sua área de atuação para fins de formulação, monitoramento e avaliação de suas ações.

§ 5º Ato conjunto do Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da
Justiça e Segurança Pública e do Secretário de Governo Digital da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia poderá regular o disposto neste artigo." (NR)

"Art. 6º-A O Ministério da Justiça e Segurança Pública integrará, até 31 de
dezembro de 2020, o Consumidor.gov.br ao portal único "gov.br", de que trata o
Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 1º de março de 2020.

Brasília, 2 de janeiro de 2020; 199º da Independência e 132º da
República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Marcelo Pacheco dos Guaranys

Presidência da República

CASA CIVIL
PORTARIA Nº 1, DE 2 DE JA N E I R O DE 2020

Dispõe sobre a delegação de competência para a
apuração de responsabilidade de pessoa jurídica.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA

REPÚBLICA , no uso de suas atribuições e de acordo com o previsto no § 1º, do art.

8º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e Parágrafo único do art.3º do Decreto

nº 8.420, de 18 de março de 2015, resolve:

Art. 1º Fica delegada à Corregedoria da Secretaria de Controle Interno da

Secretaria-Geral da Presidência da República a competência para a instauração de

processos administrativos de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica de que

trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI

D ES P AC H O

CONSULTA PÚBLICA
PROJETO DE LEI

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA torna público, nos termos do disposto no art. 41 do Decreto nº 9.191, de 1º
de novembro de 2017, projeto de lei que institui o Programa Universidades e Institutos
Empreendedores e Inovadores - Future-se.

O texto em apreço encontra-se disponível, também, no seguinte endereço da internet:
<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/consulta-publica/>

A relevância da matéria recomenda a sua ampla divulgação, a fim de que todos
possam contribuir para o seu aperfeiçoamento. Eventuais sugestões poderão ser
encaminhadas, até o dia 24 de janeiro de 2020, à Casa Civil da Presidência da República,
por meio do correio eletrônico <futureseconsulta@mec.gov.br> e pelo sítio eletrônico
<http://www.participa.br/future-se>.

ONYX LORENZONI

PROJETO DE LEI

Institui o Programa Universidades e Institutos
Empreendedores e Inovadores - Future-se.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Programa Universidades e Institutos Empreendedores e
Inovadores - Future-se, com os seguintes objetivos:

I - incentivar fontes privadas adicionais de financiamento para projetos e
programas de interesse de universidades e institutos federais;

II - promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a
capacitação científica e tecnológica e a inovação;

III - fomentar a cultura empreendedora em projetos e programas destinados ao
ensino superior;

IV - estimular a internacionalização das universidades e dos institutos federais; e

V - aumentar as taxas de conclusão e os índices de empregabilidade dos
egressos de universidades e institutos federais.

Art. 2º As medidas previstas nesta Lei deverão ser orientadas pelos princípios
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da
eficiência e pelos seguintes preceitos:

I - observância à autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição;

II - promoção da simplificação administrativa, da modernização da gestão
pública e da integração dos serviços públicos, especialmente por meio da utilização de
instrumentos digitais e eletrônicos;

III - promoção da comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades
e dos resultados da instituição; e

IV - direcionamento de ações a fim de alcançar resultados para a sociedade,
por meio de soluções tempestivas e inovadoras para lidar com os desafios impostos.

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - contrato de resultado - instrumento jurídico celebrado entre universidades
ou institutos federais e a União, por intermédio do Ministério da Educação, caracterizado
por consensualidade, objetividade, responsabilidade e transparência, com a finalidade de
estabelecer indicadores de resultado para a contratante, com a contrapartida da
concessão de benefícios por resultado;

II - benefícios por resultado - benefícios concedidos para as universidades e
para os institutos federais e medidas facilitadoras para a obtenção dos resultados
almejados para o Programa Future-se;

III - indicadores de resultado - referenciais de avaliação do desempenho da
universidade ou do instituto federal;

IV - fundação de apoio - fundação criada para apoiar projetos de pesquisa, de
ensino e de extensão, de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e de
estímulo à inovação de interesse das universidades e dos institutos federais, registrada e
credenciada nos termos do disposto na Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994;

V - organização social - pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
qualificada nos termos do disposto na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, cujas
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico,
à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde;

VI - contrato de concessão de direito de nomear (naming rights) - instrumento
jurídico que confere à pessoa física ou jurídica o direito de nomear bem, evento ou local
de propriedade da universidade ou do instituto federal, por meio de contraprestação de
recursos financeiros ou não, desde que economicamente mensurável;

VII - pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação - programas, projetos e
atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, que visem à geração de
produtos, processos e serviços inovadores e à transferência e à difusão de tecnologia;

VIII - Sociedade de Propósito Específico - pessoa jurídica de direito privado, com
a participação de pessoas físicas ou jurídicas privadas, com a finalidade de desenvolver
projeto específico, com prazo determinado e limitado ao término do objeto da sociedade;

IX - start-up - empresa de caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas,
métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos, conforme definido
no § 1º e no § 2º do art. 65-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

X - comunidade acadêmica - aquela constituída pelo corpo docente, pelo corpo
discente e pelo corpo técnico e administrativo, diversificados em função das respectivas
atribuições e unificados no plano comum dos objetivos da universidade ou do instituto federal;
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