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PROJETO DE LEI N" -,J Ú /ZOTS
\

AUTORA: DEPUTADA ESTADUAL ALESSANDRA CAMPÊT,O

2. Altera os incisos V e VI do art. 3o, da Lei

Estadual n". 3,995, de 15 de janeiro de

2074, e dá outras providências.

3

AASSEMBLEIA LE DO ESTADO DO AMAZONAS

Art.l". A Lel n a
J 5, de 15 de janeiro de2014, passa a vigorar com a seguinte

alteração

"Art.3o - Omissis (...)

V data

correspondente;

e número do contrato administrativo ou processo licitatório

VI - número de telefone e endereço do órgão ou entidade responsável pela

fiscalização da obra; (...)."

Art. 2o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição foi encaminhada ao Gabinete pof funcionário do
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas que, no uso de suas atribuições e funções,
entendeu por bem que a inclusão do disposto à Lei vigente importa em maior
pafticipação popular e fácir acesso à informação por pa,te do cidadão.

Desse modo, atendendo ao papel de suprir as demandas cla popuração,
apresento o presente projeto.

com a supracitada justificativa, apresento o presente projeto de Lei, que
altera os incisos V e Vi do art. 3o, da Lei Estadual n". 3.995, de 1 5 de janeiro de 2014, e
dá outras providências.
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PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZO¡{AS

LEI N" 3995 de tS/01/2014

DIS.ÕE sobre a publicidade das açõcs e das obras
públicas no gstadô ' do' ' Amazonas e dá outras
providências

Art' 1o - A publicidade dos atos; progïamas' obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter carátereducativo' infonnativo ou de orientação social, dela não podendo constar nonres, símbolos ou imagens quecaracterizem prornoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
Art' 2o - As placas públicas, fardamentos dos servidores, papel timbrado, carros oficiais, cerca protetora das obraspúblicas, todas as propagandas veiculadas por qualquer rreio de comunicação, to¿os os ;;;, i. ;;oil.aaoe aoEstado' em que se possa gravar alguma identihcação à administração direta, in¿ireta, conterão somente a inscriçãoESTADO Do AMAZONAS e a menção à Secretaria, Fùndação ou n*f."ru p,lul;"" a que estiver ligada a obra,serviço e bens públicos do Estado.
Art. 3" - As placas de obras ou serviços conterão as seguintes informações:
I - especificação da obra;
II - ptazo de execução da obra, data (dia, rnês e ano) do início e do encenarrento da obra;
III - valor da obra ou serviço, bem como seus aditivos;
IV - nome da empresa contratada;
V - data e número do contrato;
vI - número de telefone para informações e denú'cias sobre o andamento da obra;
VII - órgão financiador.
Art' 4o - o único símboio permitido nas propagandas, obras, serviços e bens do Estado é o Brasão Estadual.Art' 5o - É obrigatório a publicação mertsal ua internet e 'o Diário oficial o valor total dos gastos com propaganda
realizada pelo Estado, bem como os nomes das empresas beneficiadas.
Art. 6o - Revogatn-se as disposições em contrário.
Art. 7o - Esta lei entrará ern vigor na data de sua publicação.
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