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Dispõe sobre a colocação de código QR em todas as

placas de obras públicas estaduais para leitura e

fiscalização eletrônica por dispositivos móveis.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1s Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de Código de Barras Bidimensional QR em
cada placa de obra pública estadual, para leitura por smortphone e outros tipos de dispositivos móveis
mediante acesso a página da Web, com informações completas e atualizadas sobre a obra, a serem
disponibilizadas eletronicamente pelo Governo do Estado do Amazonas.

Parágrafo único: Para os efeitos desta lei, consideram-se códigos QR os códigos bidimensionais
armazenadores de informações que podem ser lidos por meio de câmeras de celulares.

Art. 2e No acesso à base de dados oficial na Web deverão disponibilizar, para fiscalização pública,
os empenhos, as notas fiscais e os eventuais aditivos contratuais lançados, além das seguintes
informações sobre a obra:

| - nome;

ll - população atendida;

lll - valor previsto;

lV - data da ordem de serviço;

V - valor já gasto;

Vl - empresa(s) executante(s), com dados completos;

Vll - eventuais aditivos contratuais, com detalhes;

Vlll - projeto arquitetônico e imagens;

lX - data de previsão da conclusão;

X - nome do agente público responsável pela fiscalização da obra.

Parágrafo único: O órgão público estadual responsável pelo acompanhamento da obra deverá
disponibilizar relatório mensal sobre a execução desta, no Portal da Transparência do Estado do
Amazonas.
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Art.3s O Poder Executivo disponibilizará em sítio eletrônico próprio, todas as informações
referentes aos procedimentos licitatórios, tais como laudos, relatórios, recibos e todos os documentos
pertinentes ao processo de licitação e execução das obras no Estado, com uma interface simples para
acesso de todos os munícipes.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 25 dE

fevereiro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que tem como objetivo implantar Código de Barras Bidimensional-eR
em todas as placas de obras públicas no Estado do Amazonas.

Observa-se que o referido projeto não versa sobre matéria de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da Constituição
Estadual do Amazonas.

A presente proposição auxilia na construção e no fortalecimento do controle social dos cidadãos
amazonenses aos atos do poder público executivo, no que concerne a aplicação dos recursos oriundos
dos tributos, colocando em prática, através da tecnologia, os preceitos constitucionais da
transparência, moralidade e eficiência da máquina pública.

Cabe registra que, segundo pesquisas, 81% (oitenta e um por cento) dos brasileiros fazem uso de
smarthpones, o que caracteriza essa ferramenta num mecanismo altamente popular.

É nesse contexto que o chamado código QR, ou eR (euick Responsel Code se insere. Esse código
nada mais é do que uma espécie de codigo de barras, bidimensional, que pode ser escaneado por
aparelhos celulares, por meio de aplicativo, para o acesso de grande quantidade de informações sobre
um determinado serviço ou produto.

A vantagem do codigo QR sobre o código de barras tradicional é que este possibilita a população
o acesso a uma quantidade muito maior de informação. De fato, os códigos de barras são capazes de
armazenar até 20 dígitos de informações, enquanto os QR Codes podem conter até 7 mil caracteres.

Assim, é importante que o Estado do Amazonas, que comporta mais de 4 milhões de habitantesl,
utilize essa ferramenta com mais eficiência, de maneira a expandir a transparência na gestão pública
municipal, bem como facilitar o acesso dos cidadãos as informações, tornando a gestão das obras
deste Estado mais democrática.

lsto posto, é importante que o presente Projeto seja aprovado e implementado em nosso
Estado, demonstrado um avanço na transparência e na participação popular na gestão de obras
públicas.
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