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PROJETO DE LEI N." 7N-T, 20L9

AUïORES: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES C DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO

DISPÕE sobre a exigência de garantia de

igualdade salarial entre homens e

mulheres das empresas que

contratarem com o Poder Público

estadual, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art.L" Todos os órgãos da Administração Pública Direta, lndireta e Fundacional do

Estado deverão exigir das empresas vencedoras de processos licitatórios pertinentes a

obras e serviços, inclusive de publicidade, como condição para assinatura de contrato,

a comprovação ou o compromisso de adoção de mecanismos para garantir a igualdade

salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço,

e com graus de instrLrção iguais ou equivalentes.

Art.2" A empresa vencedora de processo licitatório deverá comprovar

documentalmente o cumprimento da exigência de igualdade salarial em seu quadro de

funcionários, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do resultado da

licitação e prorrogável, justificadamente, por igual período e uma única vez, por meio

de, alternativamente:

| - documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os

funcionários e respectivos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada

e remuneração;

ll - relatório sobre ações afirmativas adotadas para garantir a igualdade de condições

no ingresso e na ascensão profissional, e o combate às práticas discriminatórias,

inclusive de raça, e à ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos

nas áreas de:

o/ política de benefícios;
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b/ recrutamento e seleção;

c/ capacitação e treinamento

Parágrafo único. A empresa que não contar com mecanismos de garantia de equidade
salarial no ato do chamamento para assinatura do contrato poderá apresentar, no

mesmo prazo estabelecido no "caput", plano para adclção das ações elencadas no

inciso ll deste artigo, ou outras que visem ao alcance do mesmo objetivo, com prazo

para implantação de, no máximo, L80 (cento e oitenta) dias.

Art.3 A exigência de que trata o artigo Le desta lei e os prazos para comprovação de

seu atendimento deverão constar dos editais de licitação publicados pelos órgãos

públicos estaduais.

Art.4 A empresa vencedora de processo licitatório que não aceitar as condições
impostas por esta lei ficará impedida de assinar o respectivo termo de contrato,
ficando a Administração Pública autorizada a convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade
com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto pela Lei

federal que dispõe sobre licitações.

Art.5" As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a conta de dotações

orça mentárias próprias.

Art.6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS , em Manaus, 9

de abril de 2019

DE GADO PÉRICLES
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Deputada ual- MDB



Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DO DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI N.' L9

AUTORES: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES E DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO

DISPÕE sobre a exigência de garantia de

igualdade salarial entre homens e
mulheres das empresas que

contratarem com o Poder Público

estadual, e dá outras providências.

Atualmente, a desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma realidade

no mercado de trabalho, e tal situação é considerada ilegal e discriminatória. A

diferença salarial ocorre quando os indivíduos com as mesmas habilitações, que

realizam trabalhos semelhantes tem diferença em sua remuneração.

As mulheres trabalham, em média, 7,5 horas a mais que os homens por semana

devido à dupla jornada, que inclui tarefas domésticas e trabalho remunerado. Apesar

da taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta, a jornada também é.Os dados

estão destacados no estudo Retroto das Desigualdodes de Gênero e Raça, divulgad

pelo lnstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O estudo é feito com base em

séries históricas de L995 a 203.5 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

(PNAD) do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística.1

Vale ressaltar, que existem disposições legais, tanto na Constituição Federal

quanto na Consolidação das Leis do Trabalho, que buscam garantir a equidade salarial

entre todos os trabalhadores, independente do gênero. Porém, tais medidas ainda não

são suficientes para garantir o avanço na eliminação da diferença salarial.

t 
http://ooenciabrosil.ebc.com.br/oeral/noticio/2017-03/mulheres-trabalhom-75-horos-mois-qae-

ho me ns-d evido-d u plo-i o rnodo Acesso em : 08.04.20 19
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Destacar-se, que a proposição não contraria as normas estabelecidas pela Lei

8.666/93 (Lei de Licitações), que trata dos procedimentos licitatórios, permitindo e

garantindo a livre concorrência de mercado, Somente após ter vencido o processo

licitatório é que a empresa deverá comprovar a prática de equidade salarial entre seus

funcionários ou, na falta disso, firmar compromisso de criar mecanismos para que isso

venha a ocorrer dentro de um prazo razoável.

Cumpre-me, ainda, que a equidade salarial nas empresas não acarretam

necessariamente despesas extraordinárias, na medida em que implica na mudança de

conceitos e na melhoria de gestão de pessoas, motivo pelo qual a exigência de sua

implantação não impactará no atendimento às necessidades de contratação de obras e

serviços pelo Poder Público.

Assim, diante de todo o exposto e da importância da matéria, conclamo os

nobres colegas a discutirem e aprovarem o projeto de lei que ora encaminho para

apreciação.
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