
â,ssefiïbleira Legislatlva do Estndo do Amazonas
O*putado fstadual Ricardo Hicolau - pgD

Comissilc eje ArsLtntos Ëco*Õmrcos (C.4,Ë)
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tÀ lmpnçrlo.
2,
3 rflì Determina o uso de ferramentas de biometria

digital nas viaturas policiais de todo o Estado
do Amazonas.

A ASSEMBLEIA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o Determina a instalação de um sistema de identificação biométrica nas viaturas
policiais, no âmbito do Estado do Amazonas.

Art, 2" O objetivo dessa ferramenta é que durante uma abordagem possam colher as
digitais das pessoas e saber, imediatamente, se elas têm alguma pendência policial ou com a Justiça.

Parágrafo Único. Outro objetivo é que poderão verificar quem está com mandados de
prisão em aberto ou com aCarteira de Habilitação suspensa ou vencida.

Art. 3o O Poder Executivo terâ o prazo de 90 (noventa) dias para efetivar a
regulamentação das medidas relacionadas no artigo 1o da presente lei.

Ãrt, 4o A Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM) terâ 120 (cento e vinte) dias para se
adequar ao disposto nesta legislação.

Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZON AS, em Manaus, 05
de fevereiro de 2019
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por finalidade viabilizar a tecnologia embarcada para
identificar por meio de digital, com ferramentas móbile, os autores de delito de menor potencial
ofensivo, bem como, identificar pessoas com mandados de prisão em aberto e pessoas com
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada ou suspensa.

E cediço que na era atual, a biometria vem se tornando um recurso valioso para
identificação humana, pois se trata de uma técnica acessível, segura e confiável. Várias entidades
de segurança, por todo o mundo, públicas e privadas, estão empenhadas na utilização da biometria
na ârea de segurança, tanto no controle de acesso, quanto para identificação de investigados. Além
do mais, diversos crimes podem ser evitados com ferramentas que possibilitam o cruzamento de
dados biométricos, tendo em vista o intercâmbio de dados entre aplicações biométricas distintas e
independentes, com um nível reduzido de acoplamento e com interoperabilidade entre sistemas de
diferentes plataformas e tecnologias, de modo que seja possível agregar ao serviço o uso de várias
funcionalidades biométricas tais como: o recoúecimento de face, avoz, as impressões digitais, a
geometria da mão, a íris, ou mesmo a combinação destas, dentre outras, para executar a tarefa de
identificação pessoal.

Posto isto, é a síntese necessáriapara justificar o presente Projeto de Lei esperando
sua aprovação por unanimidade dos membros dessa Egrégia Casa Legislativa.
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