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de recursos humanos das instituições que atuam nas áreas de ciência e tecnologia; a promoção do intercâmbio de pesquisadores nacionais e estrangeiros, 
mediante a concessão ou complementação de bolsas de estudo e/ou de pesquisa, no país ou no exterior; o apoio à participação de pesquisadores em eventos 
técnico-científicos no país e no exterior; a contribuição à realização de eventos técnico-científicos no Estado, organizados por instituições de ensino e de 
pesquisa; a promoção e participação em iniciativas e de programas voltados para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, incluindo-se aqueles 
que visem à transferência dos resultados de pesquisa para o setor produtivo; a realização de estudos sobre a situação geral da pesquisa científica no estado de 
Roraima, visando à identificação dos campos para os quais deve ser, prioritariamente, dirigida a atuação da FAPERR; a subvenção à  publicação dos resul-
tados das pesquisas; e a manutenção de cadastros sobre as unidades públicas ou privadas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no estado de Roraima 
e dos respectivos quadros de pessoal e instalações, assim como das pesquisas sob seu amparo ou apoiadas por outras instituições, públicas ou privadas, no 
estado de Roraima.

O campo da pesquisa é vasto e fértil e nossas pesquisadoras e pesquisadores têm talento e vontade de realizar! Por isso tudo, cabe à sociedade de Rorai-
ma render homenagens à Universidade Federal, à Universidade Estadual, à EMBRAPA, ao Instituto Federal, ao INPA, ao IACTI, à FEMARH, às demais 
universidades, faculdades e outras instituições de ensino e pesquisa públicas e privadas, pelos resultados do trabalho abnegado em prol da Ciência e pelas 
perspectivas promissoras que se abrem para Roraima. Assim, atendendo aos professores, pesquisadores, estudantes de graduação, especialização, mestrado e 
doutorado, assim como às demandas do setor produtivo e da sociedade em geral, o Governo do Estado de Roraima propõe a criação da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Roraima!

Cumpre ressaltar, ainda, dado o conflito de atuação entre a fundação criada pela presente Proposta Legislativa e o Instituto de Amparo à Ciência, Tecno-
logia e Inovação de Roraima – IACTI-RR, este será extinto para que a FAPERR possa ser criada sem sobrecarregar as combalidas finanças estaduais. Pois 
o compromisso do Governo de Roraima é o de criar a FAPERR sem aumentar as despesas com folha de pagamento e custeio, com estrutura estritamente 
necessária, sem “gorduras” e “excessos”. Entretanto, será preciso investir, dotando a FAPERR com recursos suficientes para apoiar a Pesquisa, pois ela só 
fará sentido com o respaldo de receitas asseguradas, garantidas mediante Lei. Outrossim, a Fundação será formada por um quadro técnico e administrativo 
extremamente qualificado, estritamente técnico, o que será assegurado mediante rigoroso concurso público, nos termos da Constituição.

A Fundação também disporá de um Conselho Superior inteligentemente estruturado, com representantes institucionais da comunidade de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, das entidades representativas das classes empresariais e do órgão estadual responsável pela formulação das políticas públicas de C, T & I, 
que garantirá autonomia e independência à Fundação, assegurada a prerrogativa de eleger o Conselho Diretor da entidade, segundo critérios preestabelecidos 
na Lei de Criação.

Por oportuno, informamos, por consequência, que a despesa decorrente da implantação do projeto de lei, conforme requisitos da Lei de Responsabilida-
de Fiscal (art. 16) indica haver compatibilidade com o PPA 2020-2023. No que tange à despesa com pessoal do estado, informa que os efeitos serão para o 
exercício 2022, atendendo ao disposto na Lei Complementar 101 de 04 de maios e 2000 (LRF) c/c Lei Complementar 173 de 27 de maio de 2020.

Nesse intento, o presente Projeto de Lei visa cumprir os objetivos e princípios de valorização dos profissionais da área de pesquisa, garantindo o desen-
volvimento profissional na respectiva carreira e enaltecendo o princípio da igual de oportunidades. Ademais, com a criação da FAPERR, certamente a comu-
nidade acadêmica, o setor produtivo, os empreendedores de base tecnológica e a sociedade em geral serão amplamente beneficiados, gerando prosperidade, 
empregos e renda no setor privado, impostos e divisas.

São com essas considerações, Senhor Presidente e Senhores e Senhoras Parlamentares Estaduais, que submeto este Projeto de Lei à elevada apreciação 
de Vossas Excelências, solicitando que sua tramitação e aprovação façam-se em regime de urgência, de acordo com o disposto no art. 42 da Constituição do 
Estado de Roraima.

Palácio Senador Hélio Campos/RR, 18 de outubro de 2021.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima

Documento assinado eletronicamente por Antonio Denarium, Governador do Estado de Roraima, em 
16/10/2021, às 13:12, conforme Art. 5º, XIII, “b”, do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código 
verificador 2774497 e o código CRC 56671CEE.

PROJETO DE LEI Nº                     , DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
Institui a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima – FAPERR, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º Fica instituída a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima – FAPERR, com personalidade jurídica de direito público, dotada de 

autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN.
Parágrafo único. A FAPERR terá sede e foro na capital do estado por prazo indeterminado.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA 
Art. 2º Constitui finalidade exclusiva da FAPERR o amparo à pesquisa científica básica  e aplicada, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, no 

Estado de Roraima, com o objetivo de fomentar a pesquisa, o conhecimento científico, tecnológico e inovador, assim como sua aplicação, no interesse do 
desenvolvimento econômico e social do Estado.

Art. 3º Para a consecução de seus fins, compete à FAPERR:
I - custear ou financiar, total ou parcialmente, projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação de pesquisadores ou de instituições de direito 

público ou privado, considerados relevantes para o desenvolvimento científico, tecnológico, inovador, econômico e social do Estado;
II - participar de iniciativas e programas voltados para a capacitação de recursos humanos das instituições que atuam nas áreas de ciência, tecnologia e 

inovação;
III - promover intercâmbio de pesquisadores nacionais e estrangeiros, mediante a concessão de apoio de bolsas de estudo e/ou de pesquisa, no país ou no 

exterior, taxas de bancada, passagens, diárias, despesas de alojamento, taxas de matrícula, entre outros;
IV - apoiar a participação de pesquisadores em eventos técnico-científicos no país e no exterior;
V - apoiar a realização de eventos técnico-científicos no Estado organizados por instituições de ciência, tecnologia e inovação;
VI - promover e participar de iniciativas e de programas voltados para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador do Estado, incluindo-se aque-

les que visem à transferência dos resultados de pesquisa para o setor produtivo;
VII - promover estudos sobre a situação geral da pesquisa científica no Estado de Roraima, visando à identificação dos campos para os quais deve ser, 

prioritariamente, dirigida a atuação da FAPERR;
VIII - promover ou apoiar a publicação dos resultados das pesquisas; IX – fiscalizar a aplicação dos apoios e auxílios que conceder;
IX - articular-se com o Conselho Estadual responsável pelas políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação e com outras entidades públicas estaduais 

voltadas para a atividade de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, visando compatibilizar a aplicação dos recursos da Fundação com os objetivos 
e as necessidades das políticas estaduais para os setores estratégicos;
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X - manter cadastros das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação – ICT com as respectivas áreas de atuação, bem como informação a respeito 
da existência ou não de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) próprio, voltado para pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Estado de Roraima e vincu-
lado às atividades-fim; e

XI - promover periodicamente estudos sobre o estado geral da pesquisa no Estado de Roraima.
Art. 4º É vedado à FAPERR:
I - assumir encargos externos permanentes de qualquer natureza, inclusive salários;
II - custear ou subsidiar atividades administrativas de instituições de ciência, tecnologia e inovação - ICT, sejam públicas ou privadas.
CAPÍTULO III
DOS RECURSOS E DO PATRIMÔNIO
Art. 5º Constituem receitas da FAPERR:
I - dotação anualmente consignada no orçamento do Estado e em leis especiais ou em seus créditos adicionais;
II - as doações, legados, contribuições, auxílios e subvenções de órgãos ou entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multilaterais, inclu-

sive, quando couber, de pessoas físicas;
III - as receitas advindas da aplicação e da gestão de seus bens patrimoniais e de fundos instituídos por lei;
IV - a participação em direitos de propriedade industrial e intelectual decorrentes de pesquisas apoiadas pela FAPERR; e
V - os recursos financeiros provenientes de ressarcimento de financiamento de projetos de pesquisa.
Parágrafo único. Na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo destinará montante não inferior a 0,2% (dois décimos por cen-

to) da receita corrente líquida constante do Projeto às ações finalísticas da FAPERR, não computadas nesse montante as despesas de pessoal da Fundação.
Art. 6º O patrimônio da FAPERR é constituído dos bens e de direitos que venha adquirir ou que lhe forem doados ou legados por pessoa natural ou jurídi-

ca, nacional, estrangeira ou multilateral.
§ 1º A Fundação deverá aplicar recursos na formação de um patrimônio rentável.
§ 2º O patrimônio da FAPERR será utilizado e aplicado exclusivamente na consecução de seus objetivos finalísticos.
Art. 7º É facultado à FAPERR ceder em comodato ou doação a terceiro, pelo prazo necessário à execução de projeto de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, os equipamentos adquiridos para sua atividade-fim.
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 8º A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima - FAPERR, tem a seguinte estrutura organizacional básica:
I - Conselho Deliberativo, com 15 titulares e 15 suplentes;
II - Presidência:
a) Gabinete;
b) Assessoria Especializada;
c) Assessoria de Comunicação; e
d) Controle Interno.
III - 2 (duas) Diretorias, sendo uma Diretoria Técnica e uma Diretoria Administrativa-Financeira.
Art. 9º O estatuto da FAPERR disporá sobre a estrutura interna, organização, funcionamento e regime de pessoal dos seus órgãos de administração e 

execução, bem como sobre o sistema de registros contábeis de suas operações, gestão de material e controle do seu patrimônio, observado o disposto nesta 
lei e na legislação aplicável.

CAPÍTULO V
DO PESSOAL
Art. 10. O quadro de pessoal do FAPERR será composto de cargos de provimento efetivo e em comissão.
§ 1º O quadro de pessoal da FAPERR será regido pelo Regime Jurídico Próprio dos Servidores Públicos Civis do Estado de Roraima.
§ 2º A admissão de servidores efetivos da FAPERR dar-se-á mediante concurso público e com a observância ao plano de cargos e salários e benefícios 

previstos em lei.
§ 3º O Poder Executivo poderá colocar à disposição da FAPERR servidores públicos de seu quadro, para auxiliar no desempenho de programas ou 

projetos específicos.
Art. 11. Ficam criados os cargos comissionados e efetivos previstos no anexo I desta Lei, com as alterações que lhe são correspondentes na Legislação 

vigente.
CAPÍTULO VI
DO ORÇAMENTO
Art. 12. O exercício financeiro da FAPERR coincidirá com o ano civil.
Art. 13. Os projetos e demais atividades de fomento, apoio e incentivo que excederem a um exercício financeiro contarão com dotações orçamentárias 

necessárias ao seu prosseguimento nos exercícios subsequentes, observados os respectivos cronogramas físico-financeiros.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 14. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária para a FAPERR.
Art. 15. O Poder Executivo deverá tomar as providências necessárias à instituição da Fundação.
Art. 16. O Estatuto da FAPERR será aprovado por meio de Decreto Estadual.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2022.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 18 de outubro de 2021.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima
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ANEXO I
TABELA I
QUANTITATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA FAPERR 

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO CÓDIGO QUANTIDADE REMUNERAÇÃO

Presidente Subsídio 1 R$ 23.175,00

Diretor CNETS - I 2 R$ 6.967,09

Chefe do Controle Interno CNETS - I 1 R$ 6.967,09

Assessor Especializado CNES - III 2 R$ 4.180,25

Assessor de Comunicação CNES - III 1 R$ 4.180,25

Assessor Especial Técnico CNES - IV 7 R$ 3.255,65

Chefe de Gabinete CNES - IV 1  R$ 3.255,65

Assessor Técnico CDS - I 30  R$ 2.604,52

---------------- TOTAL 45  R$ 160.797,82

TABELA II
CARGOS EFETIVOS DA FAPERR - NÍVEL SUPERIOR
 

CARGO QUANTIDADE
CLASSE

PADRÃO

I II III IV V

A 6.780,01 6.983,40 7.119,01 7.458,01 7.593,61

B 7.729,21 8.000,41 8.407,21 8.475,01 8.678,41

C 9.288,61 9.627,61 9.695,41 9.763,21 9.898,81

D 10.373,42 10.594,78 10.816,14 11.037,50 11.206,32
-----------------------------

Analista de Projetos, 
Estudos e Pesquisas 5

Analista de Inovação e 
Empreendedorismo 5

TOTAL 10

TABELA III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DA FAPERR
 

CARGO PRESIDENTE

REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Administrar a autarquia, praticando os atos de gestão necessários e exercendo a coordenação das Diretorias e asses-
sorias imediatas, além de convocar e presidir as reuniões da Diretoria, admitida a delegação de competência; repre-
sentar ativa e passivamente, em juízo e fora dele, e na celebração de convênios, contratos, termos de ajustamento 
de conduta e outros ajustes; promover a articulação entre a autarquia e outras instituições públicas e privadas, para 
a consecução dos objetivos; firmar, juntamente com o diretor competente, convênios, contratos; realizar os encami-
nhamentos da prestação de contas anual; fixar prioridades para elaboração dos orçamentos anuais e plurianuais de 
investimentos e programas; prover as funções de chefia, constituir comissões e grupos de trabalho.
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CARGO DIRETOR

REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Assessorar a Presidência nos assuntos relativos à sua esfera de atribuições; coordenar, controlar, supervisionar, os 
planos, programas e projetos desenvolvidos; exercer, no ambiente organizacional e universo de ação, quando se fizer 
necessário e estritamente na ausência do titular, atos relativos à “atividade meio”, os quais preservem a dinâmica 
operacional, desde que alicerçados em bases normativas e regulamentares; opinar, sobre a viabilidade técnica e eco-
nômica na celebração de convênios, acordos, contratos e ajustes inerentes à execução de serviços de natureza técnica; 
apoiar a capacitação de Recursos Humanos dentro de sua esfera de atribuições.

 

CARGO CHEFE DO CONTROLE INTERNO
REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO
ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Assessorar diretamente o Presidente por meio de Pareceres nas áreas de controle, risco, transparência e integridade 
da gestão; prestar orientação técnica aos diretores, aos gestores em conselhos e comitês; acompanhar os traba-
lhos das diretorias da Femarh com vistas a subsidiar à elaboração da prestação de contas anual do gestor; prestar 
orientação técnica na elaboração e na revisão de normas internas e de manuais; realizar avaliação dos processos de 
licenciamento ambiental quando solicitado; e atender outras demandas provenientes dos órgãos de controle interno 
e externo.

 

CARGO ASSESSOR ESPECIALIZADO
REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Assessorar e assistir o Presidente, Chefe de Gabinete, Chefe do Controle Interno e Diretores em assuntos de suas 
respectivas competências; acompanhar matérias veiculadas por meio de comunicação; coordenar, controlar e acom-
panhar o desenvolvimento das atividades nas suas áreas de competência; elaborar relatórios afetos às suas áreas de 
atuação; exercer outras atividades que lhes forem conferidas ou delegadas.

 

CARGO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Assessorar e assistir o Presidente, Chefe de Gabinete, Chefe do Controle Interno e Diretores em assuntos de suas 
respectivas competências; acompanhar matérias veiculadas por meio de comunicação; estabelecer a ligação entre a 
FAPERR e o público (a sociedade exposta à mídia), administrando as informações; exercer outras atividades que lhes 
forem conferidas ou delegadas.

 

CARGO ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO
REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Assessorar a FAPERR em assuntos referentes às suas áreas de competência; planejar; orientar; coordenar e controlar 
as atividades inerentes às competências da respectiva unidade; desempenhar atribuições de natureza administrativa 
e técnico-especializada que lhes forem imputadas por seus superiores; supervisionar os procedimentos relacionados 
à execução das atividades que lhes são atribuídas; exercer outras atividades correlatas.

 

CARGO CHEFE DE GABINETE

REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar, planejar e orientar a execução das atividades do gabinete e de assessoria.

CARGO ASSESSOR TÉCNICO

REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Proporcionar assessoramento administrativo à FAPERR; realizar estudos de caráter geral, desenvolver as funções de 
comunicação; prestar assessoramento técnico nas atividades referente ao cargo; atender solicitações administrativas 
sobre temas que lhe forem encaminhados; providenciar o material de consulta com dados e informações a respeito 
dos assuntos a serem discutidos em reuniões, palestras e conferências, promovidas pela unidade; elaborar relatórios 
periódicos das atividades realizadas; exercer outras atividades correlatas.
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TABELA IV

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS DA FAPERR
 

CARGO ANALISTA DE PROJETOS, 
ESTUDOS E PESQUISAS

REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Levantar, sistematizar, cadastrar dados e informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho específico; auxiliar na 
execução de projetos, programas e planos; assessorar a Diretoria Executiva e a chefia imediata, sempre que necessário; Executar 
outras tarefas do mesmo grau de complexidade e responsabilidade, a critério da chefia imediata.

 

CARGO ANALISTA DE INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO

REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

Levantar, sistematizar, cadastrar dados e informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho específico; auxiliar na 
execução de projetos, programas e planos; assessorar a Diretoria Executiva e a chefia imediata, sempre que necessário; Executar 
outras tarefas do mesmo grau de complexidade e responsabilidade, a critério da chefia imediata.
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LEI Nº 1.522, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
Obriga a permanência de salva-vidas em balneários, praias, lagos, lagoas, cachoeiras e rios nas condições que estabelece.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os estabelecimentos que explorem atividades turísticas, de alimentação, entretenimento em balneários, praias, lagos, lagoas, cachoeiras e rios 

cujos acessos sejam facilitados ou que estejam próximos as suas margens em até 150 (cento e cinquenta) metros, ficam obrigados a manter salva-vidas du-
rante o período de funcionamento.

Art. 2º O salva-vidas a que se refere o art. 1º desta Lei deve ser habilitado profissionalmente e autorizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Roraima.

Art. 3º A inobservância do disposto nesta Lei acarretará ao infrator, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais, a notificação para regularização no prazo 
de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 18 de outubro de 2021.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima


