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PROJETO DE LEI N9 DE 2019

AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARC

ALTERA os dispositivos da Lei ne 4.073, de 4 de agosto
de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas prestadoras dos serviços e concessionárias,
a divulgar nas faturas mensais enviadas ao consumidor
fotografias de pessoas desaparecidas.

A AçSEMBLE|A LEGTSLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art.Ls Dê-seaoartigolsdaLei ne4.0T3,de4deagostode2Qt4aseguinteredação:

"Art. Le Ficam as empresas prestadoras dos serviços de telefonia, internet, TV por assinatura e
concessionárias que exploram o fornecimento de energia e água sediadas no Estado do Amazonas,
obrigadas-a divulgar nas faturas mensais enviadas ao consumidor no mínímo duas fotos de pessoas
desa parecidas.

Parágrafo único. As empresas descritas no caput devem utilizar base de dados de pessoas
desaparecidas fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública, pelo Cadastro Nacional de Pessoas
Desaparecidas, Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, além de Organizações não
governamentais (ONG)".

Art.2s Acrescenta os $$ 10, 2e,3e,4e e 5e ao artigo 2e da Lei ne 4.073, de 4 de agosto de20t4,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Rrt. 2e (...)

"$ ls Para fins do cumprimento desta Lei, mensalmente deverão ser utilizados no mínimo 100
(cem) fotografias distintas de pessoas desaparecidas, devendo estas serem impressas de forma
proporcional de maneira que todos recebam a mesma tiragem, observado o disposto no art. Le,

5 Ze As fotografias de que trata o caput deste artigo, terão o tamanho mínimo de 5 (cinco)
centímetros de largura por 7 (sete) centímetros de altura e deverão ser impressas de forma nítida e em
cores.

5 3e É obrigatório que uma das fotografias descritas no caput deste artigo seja de pessoa
desaparecida com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

$ 4o Abaixo de cada uma das fotografias descritas no caput deste artigo deverão conter o nome
completo da pessoa desaparecida, a data de seu desaparecimento e o número de contato da delegacia
responsável pelas buscas."
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5 5e A obrigatoriedade não se aplica as empresas cujos boletos gerados pelo sistema de Leitura
lnformatizada com lmpressão Simultânea - LIES.

Art.4e Dê-se ao artigo 4s da Lei ne 4.073, de 4 de agosto de2Ot4a seguinte redação:

"Art.4e o valor da multa a que se refere o artigo anterior, a ser arrecadado, terá seguinte
destinação:

| - L/3 (um terço) será destinado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas;

ll - t/3 (um terço) será destinado às entidades representativas de pessoas desaparecidas do
Amazonas que possuam título de utilidade pública;

lll - t/3 (um terço) será destinado ao Governo do Estado do Amazonas".

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

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 15 dE Abri| dC
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JUSTIFICATIVA

Senhores deputados, no Brasil são 200 mil desaparecimentos por ano, sendo 40 mil de crianças e
adolescentes e diante desse cenário que apresento o presente Projeto de Lei que tem como objetivo
principal alterar parte da Lei ne 4.073, de 4 de agosto de2Ot4, que versa sobre a obrigatoríedade das
empresas prestadoras dos serviços de telefonia, internet, TV por assinatura e concessionárias que
exploram o fornecimento de energia e água sediadas no Estado do Amazonas, a veicular nas contas
mensais enviadas ao consumidor, fotografias de pessoas desaparecidas.

As alterações apresentadas referem-se a parâmetros que facilitam a aplicabilidade da Lei que,
apesar de Promulgada, carece de detalhamentos que fazem com que esta se torne ineficaz. Tanto que
desde a sua promulgação não houve real aplicabilidade de suas normas.

A referida Lei necessita de regulamentação e não estabelece parâmetros de publicação das
imagens. Além de que, não estabelece a destinação das verbas recebidas, nem informa a procedência
da alimentação dos dados de pessoas desaparecidas.

No caso em tela, a Lei prevê que a regulamentação será feita pelo Poder Executivo que
estabelecerá "normos e criterios complementares necessórios oo seu fiel cumprimento". Norma esta que
até a presente data não foi editada.

Pelo exposto, peço aos nobres colegas desta Casa Legislativa o apoio para a aprovação da
presente proposição, tendo em vista a importância do tema.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 1.5 dC Abri| dC
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Lei no 4073 DE 04i0812014
Norma Ëstadual - Amazonas Publicado no DOE em O4 ago 2014

Dispóe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras dos serviços de teleíonia,
ìnternet, TV por assinatura e concessionárias que exploram o fornecimento de energia e

água sediadas no Estado do Amazonas, a veicular nas contas mensais envìadas ao
consunridor, fotografias de pessoas clesaparecidas, e dá outras providêncías.

O Governadclr do Estado do Amazonas

Faço saber a todos os habitantes que a Assembleia Legislaìiva decretou e eu sanciono a
presente Lei:

Ar1. 1o Fìcam as empresas prestadoras dos serviços de teleÍonia, interÌ.ìel, TV por asstnâtura

e concessìonárias que exploram o fornecimerrto de energia e ágr"ra, sedÌadas no Êstado do

Amazonas, obrìgadas a veicular nas contas nrensaìs enviadas ao consunridor fotografras de

crianças, idosos e pessoâs com deÍìciência desaparecidos.

Art. 2o A detenninaÇáo do sistemar de rndízio e a sequência cle fotos a serern irrpressas

serão de responsat:ilidade dos órgãos e enlidatles envolvidas e incurnbiclas da centralizaÇão

e divulgação, prìorizando a ordenr rJe inclusão tlas informaçties en1 ser;s oada$tros.

Ail. 3n O descumprirnento do cJisposto nesta Lei sujeitará os infÍalorôs à aplicaçào de nrulta

no valorequìvalente a 2.000 (duas mil) UFIR's, computadas ern dobro enr caso de

reincidência.

Àrt. 4o Õ Poder Executivo regulatïeÌltará esta Lei, estabelecendÕ norn.ìas e critérios

conr;:lenrentares necessários ao seu fìel cunìpritnentÕ.

Art. 5u Esta Lei entra em vigo[ na data de sua publicação

GABINËTE DO GOVËRNADOR DO ËS |ADO DO AN,{AZONAS, em lvlanaus, 04 rJe agosro e

2014

JOSË MËLO DË OLIVEIRA

Gove|nador dô Estado

RAUt ARMONIA ZAIDAN

Secretário de Estado Cheíe da Casa Cívil
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