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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
Presidência

Instrução Norma va HEMOMINAS/PRE nº. 01/2021

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2021.

INSTRUÇÃO NORMATIVA HEMOMINAS/PRE Nº 01/2021

Altera a Instrução Norma va HEMOMINAS/PRE nº 01/2019, que ins tuiu a
Polí ca de Pesquisas, Inovações Tecnológicas e Proteção da Propriedade
Intelectual da Fundação Hemominas.

A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas
Gerais - Hemominas, no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso I, do art. 7º do Decreto nº
48.023, 17/08/2020, e com fundamento nas Leis Federais nº 9.279, de 14 de maio de 1996; 9.610, de
19 de fevereiro de 1998; 10.973, de 02 de dezembro de 2004; 13.243 de 11 de janeiro de 2016; nos
Decretos Federais nº 2.553, de 16 de abril de 1998; 9.283 de 07 de fevereiro de 2018; nas Leis
Estaduais nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008; 22.929 de 12 de janeiro de 2018; no Decreto Estadual
nº 47.442 de 04 de julho de 2018 e nas demais normas rela vas à Propriedade Intelectual, RESOLVE:
Art. 1º- Alterar o CAPÍTULO XIV - DAS RELAÇÕES COM AS FUNDAÇÕES DE APOIO,
constante da Instrução Norma va HEMOMINAS/PRE nº 01/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que
ins tuiu a Polí ca de Pesquisas, Inovações Tecnológicas e Proteção da Propriedade Intelectual da
Fundação Hemominas, que passa a ter a seguinte redação:

“CAPÍTULO XIV - DAS RELAÇÕES COM AS FUNDAÇÕES DE
APOIO
Art. 61- A Fundação Hemominas poderá celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do
art. 24 da Lei Federal 8.666 de 1993, bem como do inciso VI do art. 29 da Lei Federal 13.303 de 2016,
por prazo determinado, com fundações ins tuídas com a ﬁnalidade de apoiar projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos ins tucionais e a gestão da polí ca de
inovação, englobando a gestão administra va e ﬁnanceira necessárias à execução desses projetos.
§ 1º- Os recursos e direitos provenientes dos projetos de que trata o caput e das a vidades e dos
projetos de que tratam os arts. 3º ao 9º, 11 e 13 da Lei Federal 10.973 de 2004, poderão ser
repassados pelos contratantes diretamente para as fundações de apoio.
§ 2º- A receita que couber à Fundação Hemominas, advinda de a vidades e dos projetos de que
tratam os arts. 4º ao 8º, 11 e 13 da Lei Federal 10.973 de 2004 poderá ser apropriada como receita
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diretamente arrecadada pela ins tuição, fonte 60, e deverá ser rever da para o desenvolvimento de
novos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Art. 62- As Fundações de Apoio deverão estar cons tuídas na forma de fundações de direito privado,
sem ﬁns lucra vos, regidas pelo Código Civil brasileiro e por estatutos cujas normas expressamente
disponham sobre a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da economicidade e da eﬁciência.
Art. 63- As Fundações de Apoio estão sujeitas ao prévio credenciamento na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais conforme disposições con das na Lei Estadual 22.929
de 2018 e no Decreto estadual 47.442 de 2018 e normas complementares.
Art. 64- Os ajustes ﬁrmados entre a Fundação Hemominas e as Fundações de Apoio voltadas para
a vidades de pesquisa, cujo objeto seja compa vel com a ﬁnalidade desta Polí ca poderão prever a
des nação de percentual de até quinze por cento dos recursos para cobertura de despesas
operacionais e administra vas necessárias à sua execução.
Art. 65- Os contratos, convênios e instrumentos congêneres ﬁrmados entre a Fundação Hemominas e
as Fundações de Apoio deverão observar as disposições con das na Lei Estadual 22.929 de 2018 e no
Decreto estadual 47.512 de 2018, sem prejuízo de outras legislações per nentes.
§ 1º- Os instrumentos celebrados devem conter clara descrição do projeto de ensino, pesquisa,
extensão, desenvolvimento e inovação, do serviço técnico especializado e/ou compar lhamento e
permissão de uso de laboratórios a ser realizado.
§ 2º- Os projetos desenvolvidos com a par cipação da Fundação de Apoio devem ser baseados em
plano de trabalho.
§ 3º- O plano de trabalho poderá ser modiﬁcado desde que não altere o objeto do convênio,
respeitada sua ﬁnalidade, e deve conter, no mínimo:
I - objeto;
II - prazo determinado;
III - metas e indicadores;
IV - resultados esperados;
V - iden ﬁcação do coordenador e da equipe executora, contendo nome, função, vínculo, carga
horária dos envolvidos no projeto;
VI - discriminação de eventuais bolsas ou retribuições pecuniárias a serem concedidas;
VII - obrigações e responsabilidades de cada uma das partes;
VIII - deﬁnições quanto às questões de propriedade intelectual e eventual des nação dos royal es,
quando couber, observando a legislação vigente;
IX - discriminação dos recursos envolvidos e deﬁnição quanto à repar ção de receitas e despesas;
X - discriminação dos recursos próprios da Fundação Hemominas que serão u lizados assim como os
ressarcimentos per nentes, quando cabível;
XI - iden ﬁcação das despesas rela vas ao projeto ou prestação de serviço;
XII - discriminação da es ma va das despesas operacionais e administra vas que serão devidas à
Fundação de Apoio.
§ 4º- Os materiais e equipamentos adquiridos com recursos transferidos, relacionados às a vidades de
ensino, pesquisa cien ﬁca e tecnológica, extensão e inovação, integrarão o patrimônio da ins tuição
contratante ou convenente, ao ﬁnal do projeto e após a prestação de contas aprovada.
Art. 66- É vedada a realização de projetos de duração indeterminada, bem como aqueles que, pela
não ﬁxação de prazo de ﬁnalização, assim se conﬁgurem.
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Art. 67- A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da Fundação Hemominas poderão ser
delegadas à Fundação de Apoio, nos termos da lei, quando previsto em instrumento próprio, devendo
ser aplicadas exclusivamente em obje vos ins tucionais de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento e inovação.
Art. 68- O acompanhamento e controle da execução dos projetos e da prestação de serviço realizados
caberá ao Coordenador do projeto, que coordenará e consolidará as ações, de modo que atenda às
exigências dos órgãos de controle.
Art. 69- Para cada projeto será designado um Coordenador com as responsabilidades de gerir,
controlar e ﬁscalizar em tempo real a sua execução sico-ﬁnanceira.
§ 1º- A designação do coordenador deverá ser validada pela Presidência.
§ 2º- No caso de projetos com par cipação de Fundação de Apoio ﬁnanciados com recursos próprios
da Fundação Hemominas o coordenador deverá ser servidor do quadro próprio da ins tuição e, no
caso de projetos de pesquisa, deverá ter no mínimo tulo de mestre.
§ 3º- Alterações na coordenação do projeto deverão ser validadas pela Presidência e comunicadas à
Fundação de Apoio.
Art. 70- A Fundação de Apoio deverá apresentar Relatórios Financeiros Parciais, nos prazos e
condições estabelecidos no instrumento ﬁrmado.
Art. 71- Cada desembolso de recursos públicos somente poderá ocorrer após a aprovação do
Coordenador do Projeto.
Parágrafo único: No caso de projetos ﬁnanciados com recursos próprios da Fundação Hemominas,
cada desembolso dependerá também da aprovação da Gerência de Desenvolvimento Técnico
Cien ﬁco, à qual caberá veriﬁcar a conformidade do desembolso com o Plano de Trabalho.
Art. 72- Cabe à Gerência de Desenvolvimento Técnico Cien ﬁco estabelecer as normas para
operacionalizar a aprovação da concessão de recursos ﬁnanceiros da Fundação Hemominas para o
desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação com
par cipação de Fundações de Apoio, bem como para a prestação de contas, de forma a atender o
disposto na Lei 22929, no Decreto 47442 e na Polí ca de Pesquisas, Inovações Tecnológicas e Proteção
da Propriedade Intelectual da Fundação Hemominas. Parágrafo único: Compete à Diretoria Técnica e à
Presidência da Fundação Hemominas aprovaras normas previstas no caput.
Art. 73- A Fundação de Apoio deverá apresentar a Prestação de Contas Financeira no prazo máximo de
60 (sessenta) dias corridos contados a par r do encerramento do prazo estabelecido para a execução
do projeto.
Art. 74- O Coordenador do projeto deverá elaborar Relatório Final de avaliação até 30 (trinta) dias
após o encerramento do projeto, com base nos documentos e demais informações relevantes sobre o
Projeto, atestando a regularidade das despesas realizadas pela Fundação de Apoio, o atendimento dos
resultados esperados, a relação de bens adquiridos e a mediação e avaliação dos resultados dos
indicadores previstos no instrumento ﬁrmado.
Art. 75- Para projetos realizados com recursos próprios da Fundação Hemominas, o Relatório Final
deverá ser avaliado pela Gerência de Desenvolvimento Técnico Cien ﬁco, a qual Página 21 de 20 o
submeterá à Diretoria Técnica com parecer circunstanciado, em até 90 (noventa) dias após a conclusão
do projeto.
Parágrafo único - A Diretoria Técnica encaminhará o relatório ﬁnal para a Presidência da Fundação
Hemominas com parecer sobre a execução para aprovação.
Art. 76- É vedado à Fundação Hemominas o pagamento de débitos contraídos pela Fundação de Apoio
bem como a assunção de responsabilidade, a qualquer tulo, em relação ao pessoal por ela
contratado.
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Art. 77- A movimentação dos recursos dos projetos gerenciados pelas Fundações de Apoio será
realizada exclusivamente em banco oﬁcial determinado pela administração pública.
§ 1º- Os rendimentos de a vos ﬁnanceiros serão aplicados no objeto do convênio, contrato ou
instrumento congênere, estando sujeito à prestação de contas.
§ 2º- Os recursos provenientes de convênios, contratos e outros instrumentos congêneres celebrados
nos termos da Lei 22.929/2018 que envolvam recursos públicos gerenciados pelas Fundações de
Apoio serão man dos em contas especíﬁcas abertas para cada projeto.
Art. 78- Para todos os efeitos as normas con das nesta Instrução se equivalem às normas prevista no
Art. 64, inciso V do decreto 47.442/2018, sem prejuízo de outras que vierem a ser editadas.”
Art. 2º- Ficam renumerados os ar gos do CAPÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS da
Instrução Norma va HEMOMINAS/PRE nº 01/2019, de 05 de fevereiro de 2019, man das as suas
disposições, conforme a seguir:
"CAPÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 79- A Fundação Hemominas deverá publicar, em seu sí o eletrônico oﬁcial, documentos, normas
e relatórios relacionados à sua polí ca de inovação.
Art. 80- A Fundação Hemominas, na elaboração e na execução de seu orçamento, deverá adotar as
medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua polí ca de inovação visando permi r o
recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º
a 9º, 11 e 13 da Lei Federal 10.973 de 2004,o pagamento das despesas para a proteção da
propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores.
Art. 81- O(s) servidor(es), pesquisador(es) e estudante(es) deverão comunicar imediatamente à
Gerência de Desenvolvimento Técnico Cien ﬁco da Fundação Hemominas quaisquer atos que possam
representar infrações à polí ca estabelecida nessa Instrução Norma va, comprometendo-se, ainda, a
fornecer as informações necessárias para a adoção das providências legais cabíveis.
Art. 82- Esta Polí ca deverá obrigatoriamente ser revisada no máximo a cada três anos ou quando
houver alteração da legislação per nente.
Art. 83- Os casos não previstos nesta Polí ca deverão ser subme dos pela Diretoria Técnico-Cien ﬁca
à Presidência da Fundação Hemominas.”
Art. 3º- Esta Instrução Norma va entra em vigor na data de sua publicação, ﬁcando
man das as demais disposições da Instrução Norma va HEMOMINAS/PRE nº 01/2019, de 05 de
fevereiro de 2019.
Belo Horizonte, 18 de agosto de 2021.

Júnia Guimarães Mourão Cioﬃ
Presidente da Fundação HEMOMINAS
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Documento assinado eletronicamente por Júnia Guimarães Mourão Cioﬃ, Presidente(a), em
18/08/2021, às 16:23, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 33971143 e o código CRC B93C7172.
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