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LEI N° 1.059/2022. 

Institui a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação no municipio de Concórdia do Pará e dá 

outras providências. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita Municipal de Concórdia 

do Pará, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituída no município de Concórdia do Pará a Semana Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação a ser realizada, anualmente, na terceira semana do mês de 

outubro. 

Art. 2° São objetivos da referida Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação: 

I- Promover a divulgação e o conhecimento da área da Ciência, tecnologia e Inovação; 

II - Realizar atividades e eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

II- Apoiar a inovação a produtos e serviços existentes e a criação de novos produtos e 

serviços, 
IV- Apoiar o empreendedorismo no fortalecimento dos empreendimentos/empresas 

existentes e na criação de novas empresas/empreendimentos, 

V - Desenvolver e fortalecer o ecossistema de inovação municipal, 

VI- Apoiara geração da cultura da inovação. 

Parágrafo único: as escolas e entidades de ensino fundamental, médio, técnico e superior, 

localizadas no teritório municipal, deverão, tanto quanto possível, ser inseridas nas atividades 

preconizadas por esta lei, de modo a integrar o processo de interesse pelos temas em debate e 
apresentar atividades e projetos desenvolvidos nos seus ambientes de estudo. 

Art. 3° A Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovaçäo passam a integrar o 

calendário de eventos do município. 

Art. 40 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Gabinete da Prefeita de Concórdia do Pará (PA) em, 30 de junho de2022. 
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Prefeita Municipal. 
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