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 Introdução   

Um novo horizonte para Caxias do Sul. 

Estamos vivendo uma mudança de era. A crise causada pela 
pandemia acelerou transformações que já estavam para 
acontecer, porém o impacto destas mudanças surgem numa 
velocidade não antes imaginada.  

Estamos acompanhando o nascimento da hiperconectividade 
com a entrada do 5G e com isso o avanço de no mínimo 06 
grandes blocos tecnológicos significativos: inteligência artificial e 
automação, blockchain, metaverso, nanotecnologia e 
biotecnologia, internet das coisas. 

O impacto destas mudanças será sentido com muito intensidade 
nos próximos 05 anos. E qual o papel das Prefeituras nesse 
contexto? Como enxergar estas transformações como 
oportunidade e não como ameaça?  

Em Caxias do Sul estamos trabalhando no presente, 
compreendendo a vocação da cidade, mas com olhos no futuro. 
Em 2021 aprovamos ambiente regulatório favorável para a 
inovação, disponibilizando o Programa Inova Caxias, que apoia 
projetos de inovação de empresas e startups com a redução 
máxima da alíquota de ISS.  
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Internamente iniciamos em parceria com SEBRAE e o cidade 
empreendedora, a construção de mecanismos de transformação 
digital de serviços públicos. Será através da concepção de 
governo digital que iremos trazer agilidade e eficiência para o 
setor público.  

Celebramos recentemente também a união entre Caxias, Porto 
Alegre, Florianópolis, Joinville e Curitiba com foco no 
compartilhamento de boas práticas e avanços de cooperação. A 
chamada tech road será a estrada para a construção conjunta 
desse futuro repleto de oportunidades. 

Apoiamos o surgimento da Escola da inovação, movimento 
inédito criado pelo instituto Helice, uniftec, Ucs, FSG que irá 
formar talentos para a nova economia. 

Estamos vivendo um momento único na história de Caxias do Sul. 
Um momento em que universidades, iniciativa privada, sociedade 
civil e poder público estão olhando na mesma direção e 
enxergando a oportunidade de inovar como vetor para o 
desenvolvimento econômico e social. 

 Introdução   
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Este guia foi feito para ajudar você, empreendedor, a solicitar o 
incentivo fiscal do programa Inova Caxias. 

Nós acreditamos em você e temos a convicção de que o trabalho 
de Universidades, Poder Público, Sociedade Civil e iniciativa 
privada, cada um fazendo a sua parte, fará de Caxias do Sul um 
dos principais polos de inovação do Sul do Brasil. 

Elvio Giani  

Secretário Municipal de 
Desenvolvimento 
Econômico e Inovação.

 Introdução   
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A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação 
tem por finalidade básica a gestão das políticas municipais 
voltadas ao trabalho, emprego e renda e ao desenvolvimento 
sustentável da indústria, do comércio, da prestação de serviço, da 
ciência, tecnologia e inovação, no âmbito local e, de forma 
integrada, regional.

Nossa Missão: 

A missão da Sdei é a promoção de ações que estimulem a 
economia, incentivando o empreendedorismo e a geração de 
trabalho, emprego e renda. 

Programas da área de inovação: 

A SECRETARIA
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Programa Municipal que tem como objetivo incentivar 
a inovação, o Empreendedorismo inovador e o 
Desenvolvimento de Startups e Setores Estratégicos 
em Caxias do Sul. O Programa prevê a redução de 
alíquota de ISSQN (Impostos sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) de 4% para 2% para projetos de 
inovação das empresas certificadas

Programas da área de 
inovação

Programa de incentivo 
fiscal à inovação
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Conforme dispõe a Lei complementar 671 de 16 de dezembro de 2021, 
as seguintes empresas poderão aprovar projetos e obter certificação 
junto ao Programa Inova Caxias, mediante solicitação formal e análise 
técnica:

Quem pode solicitar

- Startups: empresas enquadradas como tal pela Lei 
Complementar Federal nº 182, de 1º de junho de 2021.

- Empresas decorrentes de processo de spin-off : espécie 
de empresa de base tecnológica criada por indivíduos 
egressos de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) ou 
empresas de maior porte, com base nas possibilidades de 
transbordamento do conhecimento gerado nessas 
inst i tu ições em oportunidades de cr iação de 
empreendimentos inovadores;
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- Empresas que desenvolvem soluções tecnológicas 
nas áreas da saúde, educação, sustentabilidade e de 
transformação digital de governos (Healthtechs, 
Govtechs, Edtechs, Fintechs);

- Empresas com foco na implantação de espaços 
compartilhados de trabalho focados em inovação, como 
coworkings, habitats de inovação, laboratórios de 
inovação e hubs tecnológicos;

Quem pode solicitar
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- Aceleradoras, investidores anjo, fundos de 
investimento privados, venture capital, devidamente 
autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e com prestação de atividades de consultoria ou 
capacitação;

- Empresas desenvolvedoras de softwares e plataformas 
tecnológicas;

- Empresas que trabalhem com inovação com foco em 
mobilidade urbana, veículos elétricos e meios de 
transporte em geral.

Quem pode solicitar
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Atividades caracterizadas 
como inovadoras

II - que associem-se à incerteza sobre os resultados das 
atividades inovadoras; 

I - que demandem esforços inovadores que possam 
ser distinguidos das rotinas padronizadas;
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IV - que constituam o substrato de transbordamentos para 
clientes referenciais e adotantes iniciais, de forma a exigir um 
mecanismo efetivo de apropriação, como o registro da 
propriedade intelectual, que ofereça um incentivo, com a sua 
exploração, para o desenvolvimento subsequente de novos 
projetos de inovação. Parágrafo único. Quando o objeto da 
inovação for um produto, um bem ou serviço, será necessária a 
utilização de conhecimento novo ou um novo uso ou combinação 
para o conhecimento existente.

III - que envolvam investimentos que possam render retornos 
potenciais no futuro, a partir da formação de uma nova base de 
competência; e  
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As empresas postulantes à concessão de incentivos fiscais pelo 
Município de Caxias do Sul, nos termos da Lei Complementar nº 
671/2021, deverão protocolar, no Protocolo Geral da Prefeitura de 
Caxias do Sul com endereçamento à Secretar ia de 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, os seguintes 
documentos: 

I - projeto de inovação;  

II - declaração de veracidade das informações prestadas;  

III - requerimento de incentivos fiscais devidamente assinado 
por seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) 
devidamente habilitado(s).  

§ 1º No projeto mencionado no inciso I deste artigo, devem 
constar as seguintes informações:  

I - perfil da empresa;  

II - descrição do projeto de inovação, incluindo produto(s) e/ou 
serviço(s) a ser(em) comercializado(s); e IV - previsão de 
faturamento com o projeto, para efeitos de ISSQN, para os 
próximos 3 anos.  

Como solicitar o incentivo
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https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2022/03/a1adf16a-e8d6-4164-a642-1ee0b3526730.odt?download=Anexo%20I%20-%20Formul%C3%A1rio%20de%20Projeto%20de%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20-%20Programa%20Inova%20Caxias.odt
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https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2022/03/d571e7f0-53c1-4075-a500-79972ec4dee4.odt?download=Anexo%20III%20-%20Requerimento%20geral%20-%20Programa%20Inova%20Caxias.odt
https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2022/03/d571e7f0-53c1-4075-a500-79972ec4dee4.odt?download=Anexo%20III%20-%20Requerimento%20geral%20-%20Programa%20Inova%20Caxias.odt
https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2022/03/d571e7f0-53c1-4075-a500-79972ec4dee4.odt?download=Anexo%20III%20-%20Requerimento%20geral%20-%20Programa%20Inova%20Caxias.odt


Além das informações acima referidas, o requerimento de 
incentivos fiscais deve ser instruído com os seguintes 
documentos, relativos à regularidade formal da empresa 
requerente: 

I - registro comercial, para as Empresas Individuais;  

II - ATO constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e 
alterações subsequentes, devidamente registrados, para 
Sociedades Empresárias em geral;  

III - ATO constitutivo e alterações subsequentes, acompanhados 
de documentos de eleição de seus administradores em exercício, 
para as Sociedades Anônimas;  

IV - inscrição do ATO constitutivo e alterações subsequentes, 
devidamente registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
acompanhadas de prova da diretoria em exercício, para as 
Sociedades Simples;  

V - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) do Ministério da Fazenda;  

VI - prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativa ao domicílio da requerente (matriz ou filial); e  

Documentos
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VII - prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, que 
deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão 
Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda ou de Finanças do 
Município em que estiver situado o domicílio da requerente 
(matriz ou filial).  

No caso de empresas que estão propondo a transferência de 
endereço fiscal deverão anexar certidões referentes ao sítio atual 
de atuação. 

Os certificados e incentivos fiscais serão apenas concedidos para 
empresas estabelecidas e domiciliadas no Município de Caxias do 
Sul na data da emissão do mesmo para seus representantes 
legais devidamente constituídos. 

É facultada a apresentação de outras informações que a empresa 
deseje fornecer para colaborar com a fundamentação da 
justificativa dos incentivos solicitados.  

Documentos
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Etapas para a Concessão:  

I - Etapa 1: Protocolo do projeto 
II - Etapa 2: Habilitação – Análise dos documentos 
III - Etapa 3: Resultado final – Análise do projeto 
IV- Etapa 4: Publicação do resultado 
IV - Etapa 5: Convocação para certificação das empresas que 
receberão o incentivo 

No caso das empresas não habilitadas ou que por decisão da 
Comissão de avaliação não estiverem aptas para gozar o 
incentivo, estas terão o prazo legal de 05 (cinco) dias a contar da 
publicação da decisão no site da Prefeitura Municipal de Caxias do 
Sul, para interposição de recurso administrativo.  

O recurso administrativo será avaliado e julgado pela Comissão de 
avaliação no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento do 
mesmo.  

O resultado do julgamento do recurso será publicado no site da 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 

Etapas
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O benefício fiscal concedido pelo Programa Inova Caxias diz 
respeito aos serviços e atividades inovadoras, vinculados ao 
projeto submetido à certificação pela empresa solicitante, que 
deve ser caracterizada como startup ou empresa de base 
tecnológica de setores estratégicos para o Município, conforme 
previsto na Lei Complementar nº 671/2021, § 1º.  

As empresas certificadas farão jus à redução da alíquota do 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) para 2% 
(dois por cento) nos projetos de inovação. 

O Benefício
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Perderão os incentivos 

A empresa certificada será excluída do Programa e perderá os 
incentivos concedidos por decisão da Comissão, respeitando o 
direito ao contraditório, quando: 

 I - ocorrer desvio dos objetivos do Programa;  

II - for declarada a falência ou insolvência da empresa 
enquadrada;  

III - descumprir normas legais, regulamentares ou contratuais;  

IV - por iniciativa formal da empresa participante ou enquadrada;  

V - estiver inadimplente com qualquer obrigação junto ao 
Município, Estado ou União;  

VI - por irregularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); e  

VII - não apresentar a prestação da prestação de contas semestral 
sobre os incentivos recebidos. 

Informações importantes
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Mais informações sobre o 
programa podem ser 

conferidas em
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Anexo I – Documentos para 
requerimento do incentivo 
fiscal 

Anexo II - Legislação 
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https://drive.google.com/drive/folders/1eMh0rL5vVOtkppYj-ecteR_Y2nxStIdI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eMh0rL5vVOtkppYj-ecteR_Y2nxStIdI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eMh0rL5vVOtkppYj-ecteR_Y2nxStIdI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QJhCcDKs_qZo8XhyEGmWCFW_JImZNDS5?usp=sharing

