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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. Ls Esta Lei dispõe, no âmbito do Estado do Amazonas, sobre a criação da
plataforma de "Acompanhomento irrestrito das Obros Públicas" para consulta centralizada,
andamento e acompanhamento, pela Rede Mundial de Computadores - lnternet, das obras
públicas custeadas com os recursos públicos federais e estaduais.

5 1" A plataforma "Acomponhamento irrestrito dos Obras Públicos" deverá estar
disponível em Portal da Transparência ou Site único e específico, do Poder Executivo
Estadual, para que, em qualquer tempo e lugar do território nacional, todo cidadão ou
instituição interessada possa consultar e acompanhar pela lnternet o andamento das obras
em curso no Estado do Amazonas.

$ 2" Para garantir a acessibilidade em plataforma digital de que trata esta lei, o Portal
da Transparência ou Site do Poder Executivo Estadual deverá manter, em respectivo sítio
eletrônico, um banner online remetendo o cidadão ou instituição interessada para uma área
denominad a " Acomponhamento irrestrito dos Obras Públicos" .

$ 3" A plataforma digital que se refere o caput é uma ferramenta de gestão,
fiscalização e controle que possibilita tanto ao cidadão quanto aos gestores e técnicos o
acesso a todas as informações referentes às obras contratadas pelo órgão estadual, e deverá
conter dados relativos às seguintes informações:

| - informações pertinentes aos custos, editais, contratos, obj
georreferenciamentos e coordenadas geográficas que possibilitem o
individual e agregado de cada etapa da obra em andamento no Estado, a
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a) modalidade do serviço;

b) empresa executora com a identificação do ne de registro no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica;

c) local de execução da obra (município, trecho, subtrecho, lote etc.);

d) valor contratado e eventuais aditivos;

e) prazo de execução da obra em andamento (início e encerramento);

f) dias transcorridos;

g) fases e etapas;

h) fornecedores;

i) equipe e técnico responsável;

j) número do contrato ou processo licitatório referente à obra em questão; e

k) nome da entidade ou agente público responsável pela fiscalização da obra,

ll - projeto básico;

lll - projeto executivo;

lV - fotos do empreendimento;

V - cronograma (de execução físico-financeira inicial, suas atualizações e as etapas a

realizar);

Vl - órgão financiador; e

Vll - qualquer outra informação ou dados que devam ser expostos e esclarecidos em
relação à obra em andamento.

$ 4" conforme o disposto no 5 3", l, alínea k deste artigo, o responsável pela obra em
andamento deverá disponibilizar o relatório mensal em plataforma digital de que trata esta
Lei.

9 5" A plataforma "Acompanhomento irrestrito das Obras Públicos" deverá ter ampla
divulgação nos meios de comunicação disponíveis, permitindo à sociedade o conhecimento
do endereço eletrônico de que trata esta lei

I 6" Deverá ser disponibilizado em plataforma digital de que trata esta lei, q

em regime de parceria ou convênio com outros entes públicos, a proporção de
expendidos e a serem expendidos por cada um individualmente.
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Art.2e São objetivos da plataforma "Acompanhamento irrestrito dos Obras Públicas"
de que trata esta lei:

| - aumentar a transparência da execução e andamento de obras públicas no Estado;

ll - dotar o Governo de uma ferramenta de gestão, controle e centralização de
consulta e acompanhamento das obras públicas no Estado;

lll - permitir que todo cidadão tenha conhecimento amplo das obras públicas em
andamento custeadas com os recursos públicos federais e estaduais;

tv-
esta lei;

permitir que a sociedade acompanhe o uso dos recursos públicos de que trata

V contribuir para melhoria e adequado desenvolvimento da infraestrutura do
Estado;

Vl - ampliar os canais de acesso com a sociedade;

Art. 3e A plataforma digital de que trata esta lei deverá ser atualizada mensalmente
pelo órgão responsável a partir da data de início da obra pública.

Art. 4e os empreendimentos paralisados deverão conter os motivos e justificativas
para tal, assim como os contatos dos responsáveis (números dos escritórios,
endereço, site ou e-mail).

Art. 5e A plataforma digital de que trata esta lei deve possuir espaço para formato
de chat online para que o cidadão ou instituição interessada possa entrar em contato e
enviar ou dúvidas, ou elogios e/ou sugestões.

$ 1" A plataforma digital de que trata esta lei deve contar com os mecanismos de
interação para que o cidadão ou instituição interessada possa contribuir com a fiscalização
pública, e ainda, que permita o carregamento ou envio de textos, fotos, áudio ou vídeo e
outros dados para averiguação e análise dos setores competentes.

5 2" A plataforma digital poderá disponibilizar em formato de aplicativo para
smartphones ou outros tipos de dispositivos móveis, como forma de amp liar o alcance e
adesão do cidadão ou instituição interessada à ferramenta eletrônica de quet lei

5 3" Para garantir a acessibilidade de Comunicação Digital, platafor de que
trata esta lei, deverá conter os recursos adaptados às pessoas com deficiênci

Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), no. 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque.
CEP: 69.050.030 - Parque Dez de Novembro - Manaus/AM - www.ale_an.qgv.ú
Tels: (92) 3183.4401 / 3183-4402 . E.mait: deputado.adjutoafonso@aleam,gov.br

3



F*ËmX kESrlSL*fâV,0,
.q1ï(1,'rl;ï f:lÀ Lriïr 51.1ï1vi. ti{t

h5 tÁIlÌ) LdJ Èqü,iu{'&}"

Gabinete Deputado Adjuto Afonso (PDT-AM)

Art. 6s O Poder Executivo Estadual, a seu critério de conveniência e oportunidade,
apoiará a implementação da plataforma digital de que trata esta lei.

Art. 7e O Poder Executivo a seu critério de conveniência e oportunidade, editará atos
necessários e complementares à aplicação desta Lei.

Art. 8s Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LE DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,
ls de agosto de 2OL9.

De do Amazonas
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei apresentado diz respeito às diretrizes e objetivos que nortearão a

forma como os órgãos estaduais

públicas. Assim, a matéria em análi

I

devem disponibilizar as informações sobre as obras

tem a finalidade de propor a criação de endereço

eletrônico único para possibilitar ao cidadão e a toda entidade organizacional a

possibilidade de consulta e acom nhamento, de forma irrestrita, do andamento das

obras públicas custeadas com recur públicos federais e estaduais

Nesse sentido, o art. 8e, 5 le, inciso V, da Lei Federal ns 12.527 de 18 de novembro

de 201-L (Lei de Acesso à lnforma , que entrou em vigor a partir do dia 16 de maio de

2012, através da regulamentação do Decreto 6e 7.724, estabelecendo o direito

constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, previsto no XXXlll do caput

do art.5o; no ll do 5 30, do art.37; e 5 2s do art. 2L6da Constituição Federal, preceitua que

ê "dever dos órgãos e entidodes públicas promover, independentemente de requerimentos, a

divulgoçõo em local de fácil ocesso, no âmbito de suos competêncios, de informações de

interesse coletivo ou gerol por eles produzidos ou custodiadas", inclusive, "os dodos gerais

poro o ocompanhamento de progromos, ações, projetos e obros de órgãos e entidades".

Decerto que, nesse contexto, o Poder Executivo já atende aos preceitos e princípios

legais vigentes, porém, existe uma lacuna no modus operandi on-line que não contempla os

comandos pertinentes ao objeto apresentado e entendendo que esse status, por intermédio

da plataforma de "Acomponhomento irrestrito dos Obras Públicos" irá agregar-se às

ferramentas já organizadas e pré-formatadas pela Administração pública

Sendo assim, a proposta em relevo se justifica por conta das con es odificações

na esfera social, política, econômica e velocidade com que a informação flui, ciada à

revolução proporcionada pela tnternet, que impõe aos gestores públicos u ara
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acompanhar as mudanças de estruturas e comportamentos de uma sociedade globalizada e

cidadãos cada vez mais conscientes, que podem e devem fiscalizar a conduta do Gestor e o

gasto do dinheiro público.

A propósito, sob o aspecto financeiro-orçamentário, convém destacar que o apoio a

esse pleito não gerará despesas ao erário, considerando que o Poder Executivo estadual

possui adequada estrutura tecnológica e eficiente expertise para o desempenho

"Acompanhomento irrestrito das Obros Públicas", uma vez que o dever de informação já se

encontra previsto na Lei Federal ne L2,527, de L8 de novembro de 2011.

Entendendo que esse mecanismo virtual, ao ser adotado no Estado do Amazonas,

além de estimular o acesso do cidadão às informações, tornando-o coparticipativo e

interativo no que diz respeito ao acompanhamento e fiscalização das obras públicas em

andamento, também, notabilizará o princípio da publicidade e da moralidade em sua forma

mais ampla, porquanto, rogo aos nobres pares pela aprovação dessa demanda de interesse

público e direito difuso

PLENÁRIO DA ASSEMB IA LEGI DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,
le de agosto de 2019.
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