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II - divulgar o teor da presente lei em local visível e acessível a 
todos os consumidores. 

§ 1º Em caso de perda ou extravio de comanda, cartão de consumo 
ou congênere, deverá ser consultado o registro de que trata este artigo para 
que o consumidor seja cobrado apenas pelos serviços solicitados. 

§ 2º Inexistindo o registro de que trata o Inciso I do artigo 
2º, é direito do consumidor pagar apenas o valor referente aos serviços 
usufruídos.

Art. 3º O descumprimento da presente lei sujeitará o fornecedor 
ou estabelecimento infrator às seguintes penalidades, aplicadas isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis:

I - advertência para obediência dos termos desta lei; 
II - multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), considerando a gravidade da infração e a capacidade 
econômica do infrator, aplicada em dobro em caso de reincidência.

§ 1º Os recursos financeiros provenientes da arrecadação com 
as multas aplicadas serão destinados ao Fundo Estadual de Defesa do 
Consumidor (FEDC), criado pela Lei n. 1.193, de 10.07.2017.

§ 2º O valor da multa constante deste artigo será corrigido, 
anualmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial – 
IPCA-e ou por outro índice que o substitua.

§ 3º No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Art. 4º Caberá ao PROCON a fiscalização para o cumprimento 

das disposições e a aplicação da penalidade de multa prevista no artigo 3º.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias da data de 

sua publicação.
Palácio Antônio Augusto Martins, 2 de março de 2021.

Deputado Estadual SOLDADO SAMPAIO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual JEFERSON ALVES
1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputada Estadual AURELINA MEDEIROS
2ª Secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI Nº 044, DE 2021

Dispõe sobre as políticas de 
valorização ao voluntário no âmbito 
do Estado de Roraima e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1o – Fica instituída a Política Estadual de incentivo ao 
serviço voluntário, no âmbito do Estado de Roraima, com as seguintes 
finalidades:

I. Promover o voluntariado de forma articulada entre o 
Governo, as organizações da sociedade civil e o setor 
privado;

II. Incentivar o engajamento social e a participação cidadã em 
ações transformadoras da sociedade;

III. Reconhecer os serviços voluntários realizados por pessoas 
físicas, por meio de instituições sem fins lucrativos, 
que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social;

IV. Promover a integração e o desenvolvimento da base de 
dados e das estatísticas sobre as atividades de voluntários 
no Estado;

V. Dar visibilidade a projetos e voluntários de destaque no 
Estado.

Art. 2º - Para fins do disposto nesta Lei, considera-se atividade 
voluntária a inciativa não remunerada de pessoas físicas, isolada ou 
conjuntamente, prestada a pessoas físicas, a órgãos ou a entidades da 
administração pública  ou privada sem fins lucrativos, que tenham objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à 
pessoa, que vise o benefício, a transformação da sociedade, a defesa dos 
direitos humanos e dos animais.

Art. 3º - As ações da Política Estadual de incentivo ao serviço 
voluntário observarão os seguintes princípios:

I. Cidadania;
II. Fraternidade;

III. Solidariedade;
IV. Dignidade da pessoa humana;
V. Complementaridade;

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

AUTÓGRAFOS - PROJETO DE LEI
AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N. 092/2019

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
concessionárias de energia elétrica 
publicarem, nas faturas mensais 
dos consumidores, informações 
sobre o direito de ressarcimento 
por eventuais prejuízos causados 
aos consumidores por falha no 
fornecimento de energia elétrica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA aprova: 

Art. 1º As empresas concessionárias de serviço público 
fornecedoras de energia elétrica, no estado de Roraima, ficam obrigadas 
a publicar, nas faturas mensais dos consumidores, informação sobre o 
direito de ressarcimento em caso de prejuízo decorrente de falta, queda ou 
aumento da tensão da energia elétrica.

§ 1º A mensagem de que trata o caput deverá ser redigida nos seguintes 
termos: É seu direito ser restituído por eventuais prejuízos causados 
por falha no fornecimento de energia. Problemas de energia elétrica, 
ligue para a sua concessionária. Não RESOLVEu, ligue para o órgão 

fiscalizador competente (167 – ANEEL).
§ 2º A publicação de que trata o caput deste artigo deve ser 

efetuada mensalmente.
Art. 2º Na solicitação de ressarcimento de que trata a lei, o 

consumidor deverá informar a data e horário prováveis da ocorrência do 
dano, descrição do equipamento e do problema apresentado, além de prova 
da titularidade da unidade consumidora, podendo a mesma ser realizada: 

I - por via postal;
II - por via eletrônica; 
III - por meio de atendimento pessoal nas agências oficiais; 
IV - por outros canais de comunicação disponibilizados pela 

concessionária. 
Art. 3º Após a solicitação de ressarcimento, a concessionária 

deverá, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da verificação do 
aparelho ou, na falta desta, da data da solicitação, informar ao consumidor 
o resultado acompanhado da justificativa, por escrito, das seguintes formas, 
conforme opção do consumidor: 

I - por meio de carta específica a ser enviada da mesma forma de 
envio da fatura de cobrança; 

II - por via eletrônica (e-mail); 
III - por via postal, com aviso de recebimento. 
Parágrafo único. Quando o equipamento supostamente 

danificado for utilizado para acondicionamento de alimentos perecíveis ou 
medicamentos, o prazo de que trata o caput deste artigo será de 1 (um) dia 
útil.

Art. 4º Fica vedado às concessionárias a exigência de documento 
comprobatório da propriedade do bem danificado, bem como da nota fiscal 
de compra do mesmo.

Art. 5º O descumprimento ao disposto na presente Lei sujeitará 
o infrator à multa equivalente a 20 (vinte) vezes o valor do bem danificado, 
em favor do consumidor lesado.

Art. 6º As empresas concessionárias deverão se adequar aos 
preceitos desta Lei no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 2 de março de 2021.

Deputado Estadual SOLDADO SAMPAIO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N. 122/2019
Proíbe a cobrança de multas ou taxas 
aos consumidores pelo extravio ou 
danificação de comanda, cartão de 
consumo ou congênere.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA aprova: 

Art. 1º Fica proibido às casas noturnas, bares, restaurantes, 
clubes, boates e outros estabelecimentos comerciais congêneres, no Estado 
de Roraima, a cobrança de multa ou taxas aos consumidores pelo extravio 
ou danificação de comanda, cartão de consumo ou congênere.

Art. 2º Os fornecedores e estabelecimentos de que tratam a 
presente lei são obrigados a: 

I - manter registro dos serviços solicitados; e 
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Roraima, o Dia do Voluntário, a ser comemorado, anualmente, no dia 05 
de dezembro.

Art. 12 – O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que 
couber, no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer disposições em contrário.

Palácio Antônio Martins, março de 2021.
SOLDADO SAMPAIO

Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA

Segundo a ONU, voluntário é “o jovem ou o adulto que, devido 
a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, 
sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou 
não, de bem-estar social, ou outros campos (...)”.

A voluntariedade decorre da motivação das pessoas na 
participação imbuída de solidariedade, fraternidade e na busca da igualdade 
e do bem-estar social. Por esse motivo que o cidadão se propõe em doar o 
seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada em 
prol de causas de interesse social e comunitário. 

Nesse sentido, vislumbro que a aprovação de uma Lei 
valorizando o trabalho voluntário, que muitas vezes chega a ser oneroso 
aos próprios voluntariados, é uma forma de reconhecimento e ascensão 
dessa prática, com a finalidade de estimular o engajamento de pessoas nos 
mais diversos segmentos de serviços voluntários, que possam contribuir 
para minimizar as mazelas sociais, despertando os cidadãos para que 
se tornem agentes de transformação no meio onde vivem, com  espírito 
proativo, crítico e imbuídos de responsabilidade social, para lidar com as 
diversidades e adversidades da vida. 

Desta forma, apresento o presente projeto de Lei aos nobres 
pares desta casa, para que seja deliberado e aprovado pelo Plenário deste 
Parlamento.

Palácio Antônio Martins, março de 2021.
SOLDADO SAMPAIO

Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 045/2021
“INSTITUI NO ÂMBITO 
DO ESTADO DE RORAIMA 
A SEMANA VOLTADA AOS 
CUIDADOS DAS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS NA MULHER 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA 
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica Instituída a Semana de cuidados às doenças 

cardiovasculares e suas consequências na Mulher, no âmbito do Estado de 
Roraima, que acontecerá anualmente na semana que englobe o dia 14 de 
agosto, dia em que se homenageia o profissional cardiologista.

Parágrafo único – A semana instituída tem como objetivo 
a prevenção da doença cardiovascular, afim de que haja a consequente 
diminuição dos riscos de desenvolvimento destas patologias nas mulheres. 
Para tanto, o Estado de Roraima, por meio da Secretaria de Estado da 
Saúde, promoverá mutirão de consultas e exames cardiológicos para o 
público alvo da campanha.

Art. 2º - A Administração Pública poderá ainda estabelecer 
convênio com pessoas jurídicas de direito público ou privado, entidades 
assistenciais, mídia e profissionais liberais, a fim de incentivar a realização 
de atividades voltadas à prevenção das doenças cardiovasculares, conforme 
artigo 1º desta Lei.   

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 
necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei, no 
que couber.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Boa Vista - RR, 08 de março de 2021.

TAYLA RIBEIRO PERES SILVA 
DEPUTADA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei tem como objetivo instituir a Semana 

de cuidados às doenças cardiovasculares e suas consequências na Mulher, 
no âmbito do Estado de Roraima.

Doenças cardiovasculares (cárdio = coração vasculares 
= vasos sanguíneos, incluindo artérias, veias e vasos capilares) 

VI. Transparência.
 Art. 4º - Fica reconhecido no âmbito do Estado de Roraima 

os trabalhos prestados por voluntários, por meio das instituições sem fins 
lucrativos, que buscam através da ação voluntária social, prestar serviços 
à sociedade Roraimense, com o único objetivo de formar cidadãos líderes, 
proativos, preocupados com o próximo e com seu meio, bem como atuando 
em favor dos direitos dos animais.

Art. 5º - Para fins do disposto nesta Lei, considera-se Instituição 
de Serviço Voluntário todas as instituições sem fins lucrativos que 
comprovem a execução de atividades sociais, culturais, educacionais, 
científicas, recreativas, ou de assistência à pessoa ou animais, com o 
objetivo de formar cidadãos líderes, proativos, que atuem com experiências 
de limite-decisões, por meio do serviço voluntário, vedado o recebimento 
de qualquer remuneração.

Art. 6o A Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social – 
SETRABES, será responsável por captar informações junto às instituições 
prestadoras de serviços voluntários, com o objetivo de cadastramento 
das instituições e voluntários que estejam efetivamente atuando por meio 
delas, há mais seis meses, para a criação do CADASTRO ESTADUAL 
DE VOLUNTÁRIOS, que será disponibilizado para consulta pública em 
endereço eletrônico de fácil acesso.

§1o – Para fins de cadastramento das instituições no CEV, deverá 
ser comprovada a sua criação, por meio da apresentação de cópia da ata da 
assembleia de fundação e eleição da atual diretoria, bem como do estatuto 
devidamente registrado em cartório.

§2o - Para fins de cadastramento do voluntário, deverá ser 
comprovada a data de admissão ou de posse como associado à instituição, 
exigindo-se para inclusão no CEV, dentre outros requisitos, que seja pessoa 
de boa índole e esteja em plena atuação há mais de seis meses.

§3o - Após a criação do banco de dados, caberá às 
instituições de serviços voluntários o envio de relatórios semestrais, 
para atualização do sistema, inserindo-se os novos voluntários e 
excluindo-se os inativos.

Art. 7o – Os voluntários cadastrados no CEV serão identificados 
por meio da Carteira de Identificação do Voluntário – CIV, expedida pela 
Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social – SETRABES, com prazo 
renovável a cada ano, a partir da data de expedição, que deverá constar as 
seguintes informações:

I. Nome completo, CPF, RG e data de nascimento;
II. Foto 3x4 recente;

III. Nome e CNPJ da instituição de serviço a qual o voluntário 
esteja vinculado;

IV. Data de admissão na instituição;
V. Data de expedição e validade da CIV.

Seção I
Do benefício da meia-entrada no âmbito do Estado de Roraima

Art. 8o - Os voluntários devidamente cadastrados no CEV, terão 
direito ao benefício da meia-entrada, nos mesmos termos da lei 12.993/13, 
para o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais 
e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, 
no âmbito do Estado de Roraima, promovidos por quaisquer entidades 
e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante a 
apresentação da CIV, no momento da aquisição do ingresso e do acesso ao 
local de realização do evento.

Seção II
Da isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos 

promovidos pela Administração Pública Estadual
Art. 9º - Serão isentos do pagamento de taxa de inscrição em 

concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou temporário, 
bem como em processos seletivos simplificados, promovidos pela 
Administração Pública Estadual direta e indireta, os voluntários 
devidamente cadastrados no CEV, mediante apresentação de CIV com 
prazo de validade atualizado.

Seção III 
Da utilização do CEV como critério de desempate em concursos 

públicos promovidos pela Administração Pública Estadual 
Art. 10 - Em consonância com o disposto no artigo 18, inciso I, 

do Decreto Federal No 9.906, de 9 de julho de 2019, as horas de atividade 
voluntária constantes no CEV poderão ser utilizadas como critério de 
desempate em concursos públicos para provimento de cargo efetivo 
ou temporário ou em processo seletivo simplificado, promovidos pela 
Administração Pública Estadual Direta e Indireta, desde que expressamente 
previsto em edital.

Seção IV 
Disposições Finais

Art. 11 - Fica instituído no calendário oficial do Estado de 


