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Dispõe sobre as penalidades aos estabelecimentos
que praticarem atos de discriminação no Estado do
Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls Os estabelecimentos de pessoa física ou jurídica que, no Estado do Amazonas,
praticarem ato de discriminação racial, de gênero, por orientação sexual, étnica ou religiosa, em
razão de nascimento, de idade, de estado civil, de trabalho rural ou urbano, de filosofia ou convicção
política, de deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, de cumprimento de pena, cor ou em

razão de qualquer particularidade ou condição, sofrerão penalidades de multa até a cassação de seus

alvarás de fu ncionamento.

$1e Multa de 300 UFIR's (Unidade Fiscal de Referência), que será revertida ao Fundo Estadual

de Apoio à Pessoa com Deficiência, criado pela Lei Ordinária ne 3.432, de 15 de setembro de 2009,
por ocasião da primeira autuação.

S2e A penalidade de suspensão do alvará de funcionamento será aplicada em caso de

reincidência, por 30 (trinta) dias.

53e A penalidade de cassação do alvará de funcionamento será aplicada:

| - a partir da segunda reincidência;

ll - se, por ocasião da primeira autuação, for constatada a prática de qualquer forma de

violência.

54e A aplicação das penalidades previstas neste artigo, não prejudicará outras sanções cabíveis,

inclusive penais.

Art. 2e Os processos de fiscalização e autuação serão regulamentados pelo Poder Executivo.

Parágrafo único: O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, podendo

desenvolver uma campanha de divulgação da mesma, com vistas a orientar cada município, para
junto com o Poder Público Estadual, desenvolver ações que garantam a cidadania e os atos daquela
parcela da população.

Art. 3s Os estabelecimentos de pessoa física ou jurídica deverão ser comunicados do teor desta

Lei, devendo afixa-la, ou um resumo, em locais visíveis de suas instalações ou dependências.
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Parágrafo único: O não cumprimento do disposto no caput sujeitará ao estabelecimento
infrator a aplicação de multa, que será revertida em benefício das atividades desenvolvidas pela
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC.

Artigo 4e - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, cabe ressaltar, que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54
da Constituição Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados, o Projeto de Lei visa penalizar os estabelecimentos de pessoa física ou
jurídica, dentro do Estado do Amazonas, que praticarem qualquer espécie de discriminação.

Para tanto, observa-se que um dos objetivos fundamentais de nossa República é fomentar o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, religião, idade e quaisquer outras formas
de discriminação, em conformidade com a previsão do artigo 3e, inciso IV, da Constituição Federal.

Devemos considerar, ainda, que o artigo 5e em seu inciso XLl, a Carta Magna estabelece que a
Lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. À luz desses
princípios, constitucionalmente consagrados, é que surge a presente propositura, que pretende
auxiliar o Estado e toda sociedade no combate a qualquer tipo de discriminação.

o Estado do Amazonas deve demonstrar seu compromisso e comprometimento com essa
causa, utilizando os meios, recursos e prerrogativas que dispõe como ferramentas para alcançar a
concretização dos fundamentos da República e erradicar a intolerância e o preconceito ainda
existentes em nossa sociedade.

Por estas razões, apresento aos nobres pares desta Casa Legislativa, nos termos regimentais, o
projeto de Lei para apreciação em Plenário, requerendo sua aprovação e remessa ao Excelentíssimo
Senhor Governador para sanção.
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