
 

 

 

 

 

 

CONSELHO  SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃO No 020, de 28 de  fevereiro de 1994. 

 

      Aprova a Prestação de Contas da FAPEAL 

      do Exercício de 1993. 

 

 

 O CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 

DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições, 

 

 

 

 R E S O L V E : 

 

 

 

 Art. 1o - Fica aprovada a Prestação de Contas da FAPEAL, constante dos Anexos à 

presente Resolução. 

 

 Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Sala das Sessões do Conselho Superior, em 28 de fevereiro de 1994. 

 

 

 

Audalio Candido dos Santos 

Presidente do Conselho Superior, em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 

 

 

1     - Histórico 

 

 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, prevista no Capítulo IV 

da Constituição Estadual de outubro de 1988, que trata da Ciência e Tecnologia (Arts. 215 e 

216) foi instuída pela Lei Complementar no 05, de 27 de setembro de 1990, como 

Fundação de Direito Privado, tendo o seu Estatuto aprovado pelo Decreto no 34.788, de 06 

de março de 1991. 

 

 Estando devidamente instalada em sua sede, no Edifício Walmap, deu continuidade 

a suas atividades, durante o exercício de 1993, no cumprimento do objetivo de promover e 

amparar a pesquisa em todas as áreas, promovendo, assim, o desenvolvimento científico e 

tecnológico do Estado de Alagoas. 

 

 

2     - Atividades realizadas 

 

 Executando o Programa Mínimo de Trabalho estabelecido para o ano de 1993 e de 

acordo com a disponibilidade de recursos liberados pelo Governo do Estado, a FAPEAL 

desenvolveu as seguintes atividades: 

 

 2.1   - Bolsas 

 

  Foram recebidos 145 pedidos de Bolsas, sendo aprovados 115 processos e 

concedidas as bolsas conforme discriminação: 

  . Bolsas de Iniciação Científica     35 

  . Bolsas de Aperfeiçoamento      27 

  . Bolsas de Pré-Mestrado      06 

  . Bolsas de Mestrado       19 

  . Bolsas de Finalização de Mestrado     13 

  . Bolsas de Pré-Doutorado      01 

  . Bolsas de Doutorado      06 

  . Bolsas de Finalização de Doutorado    01 

  . Bolsas de Treinamento de Técnico de Apoio à Pesquisa  02 

  . Bolsa de Pesquisador Visitante     02 

  . Bolsa de Fixação de Técnico de Apoio à Pesquisa   01 

  . Bolsa de Fixação de Pesquisador     02 



 

  

 

  

 

 2.2   - Auxílios 

 

  Foram recebidas 82 solicitações para as diversas modalidades de Auxílios, 

sendo aprovados 60 processos, assim distribuídos: 

  . Auxílios para Participação em Reunião Científica   25 

  . Auxílios para Organização de Reunião Científica   07 

  . Auxílios à Pesquisa       08 

  . Auxílios Especiais       08 

  . Auxílios à Vinda de Pesquisador Visitante    09 

  . Auxílios ao Treinamento de Técnico de Apoio à Pesquisa  03 

 

  Dentre os auxílios especiais destacou-se a continuídade do auxílio concedido 

ao Projeto IMA/GTZ, que resultou na elaboração e publicação do Guia do Meio-ambiente - 

Litoral de Alagoas. 

 

 2.3 Projetos Especiais 

 

  Nessa área, destaca-se a Rede Nacional de Pesquisa - RNP, instalada em 

1992, que vem prestando serviço de grande relevância para a comunidade científica e para o 

Estado, possibilitando a ligação, através da FAPEAL, com cerca de 7.000 redes no país e no 

exterior, ou seja, todos os principais bancos de dados científico. econômicos, jurídicos, 

entre outros.   

  

  Em andamento e em fase avançada de operacionalização, encontram-se os 

projetos: 

  . Levantamento Documental em Ciência e Tecnologia 

  . Rede Estadual de Informações - REI 

  . Treinamento para Professores do 2o Grau 

  . Instituto Politécnico de Alagoas. 

 

 

3     - Orçamento 

 

 O Orçamento do Estado de Alagoas consignou para a FAPEAL, no exercício de 

1993, uma dotação global, após corrigida, no montante de CR$ 526.751.239,00 

(Quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e um mil e duzentos e trinta e 

nove cruzeiros reais). O orçamento interno da FAPEAL, aprovado pela Resolução no 13 e 

reformulado pela Resolução no 19, do Conselho Superior, estabeleceu os seguintes 

quantitativos: 

 



 

 

 

 

 

 

Orçamento Interno da FAPEAL 

1993 

 

 

               RECEITA ESTIMADA                  DESPESA FIXADA 

     Discriminação        Valor        Atividades        Valor 

I - Transferência do Go 

     verno do Estado 

 

  526.751.239 

 

- Amparo à Pesquisa 

 

  551.226.945 

II - Receita Patrimonial     51.058.665 - Manutenção da FAPEAL     29.011.944 

III - Receitas Diversas       2.428.985   

   

       TOTAL  

   

  580.238.889 

   

  580.238.889 

 

 

 

4     - Receitas e Despesas 

 

 

 Não obstante o disposto no Art. 215 da Carta Magna Estadual, a Secretaria da 

Fazenda só liberou para a FAPEAL, em 1993, a quantia de CR$ 21.450.000,00 (Vinte e um 

milhões e quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros reais), que representa pouco mais de 4% 

(quatro por cento) do que determina o preceito constitucional. A esta receita somou-se a 

quantia de CR$ 40.437.622,00 (Quarenta milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e 

seiscentos e vinte e dois cruzeiros reais), provenientes de rendas de aplicações financeiras 

realizadas no Banco do Estado de Alagoas e no Banco do Brasil, e de CR$ 2.428.985,00 

(Dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil e novecentos e oitenta e cinco cruzeiros 

reais), de Saldo do Exercício Anterior, perfazendo uma Receita Total, no exercício, no 

montante de CR$ 64.316.607,00 (Sessenta e quatro milhões, trezentos e dezesseis mil e 

seiscentos e sete cruzeiros reais). 

 

 A despesa total da FAPEAL no exercício de 1993 alcançou a quantia de CR$ 

42.628.850,00 (Quarenta e dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil e oitocentos e 

cinquenta cruzeiros reais), apresentando, portanto, um superavit financeiro de CR$ 

21.687.757,00 (Vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta 

e sete cruzeiros reais), que passa para o exercício de 1994. 

 

 Os quantitativos da Receita e Despesa da FAPEAL no exercício de 1993 são 

expressos no quadro seguinte: 

 



 

 

 

 

 

 

Receita e Despesa da FAPEAL 

1993 

 

                       RECEITA                                DESPESA 

  

Discriminação 

   Previsão   Execução   

Discriminação 

   Previsão   Execução 

- Transferência 

   do Estado 

 

526.751.239 

 

  21.450.000 

 

. Atividades de 

Amparo à Pes- 

quisa 

 

 

 

551.226.945 

 

 

 

  26.279.682 

- Receitas Patri 

  moniais 

 

  51.058.665 

 

  40.437.622 

 

. Manutenção  

FAPEAL 

 

  

  29.011.944 

 

 

  16.349.168 

- Receitas Di - 

  versas 

 

    2.428.985 

 

    2.428.985 

   

  TOTAL 580.238.889   64.316.607   TOTAL 580.238.889   42.628.850 

 

SUPERAVIT/ 

DEFICIT 

 

 

         - 

 

 

515.922.282 

 

SUPERAVIT/ 

DEFICIT 

 

 

         - 

 

 

  21.687.757 

 

 

 A FAPEAL aplicou recursos no montante de CR$ 42.628.850,00 (Quarenta e dois 

milhões, seiscentos e vinte e oito mil e oitocentos e cinquenta cruzeiros reais) em 1993, 

assim especificados: 

 

 - Pessoal e Encargos      14.081.318 

 - Outras despesas de custeio     28.082.856 

 - Despesas de capital           464.676 

      TOTAL   42.628.850 

 

Maceió, 31 de dezembro de 1993. 

 

Audalio Candido dos Santos 

Vice-Presidente, no exercício da Presidência 

 

Winston Menezes Leahy 

Diretor Administrativo 

 

José Wilbert de Lima 



Diretor Científico 

 

 

 

 

 

 

 

 


