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..DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE

PUBLICAçÃO, NO PORTAL DA

TRANSPANÊruCIA DO ESTADO DO AMAZONAS'

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAçÃO E

DESTINAçÃO DOS RECURSOS DECORRENTES

DA APLICAçÃO DE MULTAS POR INFRAçÃo DE

TRÂNSlro PELA ADMINISTRAçÃO ESTADUAL"'

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 10. o Poder Executivo publicará, mensalmente, no seu Fortal da

Transpar,ência, na internet, demonstrativo da arrecadação e destinação dos

|,".o** decor.rentes da aplicação de multas por infr:ação de trânsito pela

Administração Estadua'l, com relatórios sobre:

| - quantidade de multas aplicadas;

ll - valor dos recursos lançados e arrecadados;

lll - Municipios dos locais das infrações;

lV - destinação dos recursos arrecadados'

$ ío. Os relatorios previstos nos incisos I e ll apresentarão os números em sua

soma total e Por:

a) tipo de instrumento em que se originar a autuação, como radar, sistema de

controle de avanço de sinal, balança, entre outros; e

b)órgãodaautoridadedetrânsitoqueativerlavrado.

s 2o. o relatório previsto no inciso lll indicará se a infração tiver ocorrido em

perímetro urbano ou intermunicipal'

Av. F,,'1ârio Ypiranga Fr"lonteiro. 3.95ü'

Parque Üez, llç'lanat+E - Al!í' fiS050-Ü30'
Foì1e:31t3-4455 - Sslâ da ?È FresidÊncïa'

3l-83-43ts2 - Gabinete.



ï$ffift,'!ïm,i;'{lffi
ESÍAÜO ÚO AMÀ:ONÂS

s 3". o relatorio previsto no inciso lV apresentará os números, em sua soma

total e conforme os recursos se destinarem às atividades de:

a) sinalização:

b) engenharia de tráfego;

c) engenharia de campo;

d) policiamento;

e) fiscalização; e

f) educação de trânsito'

Art. 20. compete ao Poder Executivo do Estado, regulamentar a aplicação

desta Lei.

Art. 30. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário'

Art.40. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MANAUS, 20 DE AGOSTO DE 2019.

Dra. Mayara Pinhei Reis
Deputada-PP

2" Vice Presidente

D TADO DO AMAZONAS, EM
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que vimos apresentar, busca atender aos

interesses dos contribuintes, quanto à publicidade e transparência dos valores

arrecadados com infrações de trânsito pela Administração Estadual'

Apublicação,mensal,dosrelatÓriosprevistosnoProjeto'
fará com que a sociedade civil crie o hábito de acompanhar a arrecadação e a

destinação das multas de trânsito no Estado, fiscalizando se o Poder Público

age com acerto e sem excessos'

Emrelaçãoàdestinaçãodosvaloresoriundosdasmultas
de trânsito, o art' 320 do Codigo de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997)

determina que a "receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito

será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego' de

campo, policiamento. fiscatização e educação de trânsito"' A conversão do

projeto em lei, assim, permitirá comprovar com facilidade o cumprimento do

nosso Codigo de Trânsito nesse aspecto'

A proposição dá concretização a uma série de normas

constitucionais, em especial a regra que garante acesso às informações

publicas (arts. 50, xxxlll, 37, 30, ll, e 216, 20, da constituição da República) e

os principios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade (art' 37'

caput, da Constituição).

oprojetobeneficiaapopulaçãoegerarotinasimplespara
a Administração, que poderá se desincumbir da obrigação por meio de simples

programaçâodecomputadorapartirdeseubancodedados.

Nãoháqualquervíciodeiniciativanaproposiçãodo
projeto, uma vez que a lei dispõe sobre transparência e volta-se a proteger o

cidadão paranaense. Empregando-se as palavras do Min' Dias Toffoli' em

julgamento da constitucionalidade de lei que buscava dar transparência a

contratos de obras públicas, "A lei em questão não cria, extingue ou modifica

orgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da
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administraçãopública',(STE,Plenário,ADl2'444/RS,Rel.Min.DiasToffoli,j
06,1 1 .2014)

DO AMAZONAS, EM

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema' contamos

com o apoio dos nobres pares paÊ aaprovação da presente propositura por se

tratar de tema de grande interesse publico e social'

PAçO DA ASSEMBLEIA L

MANAUS, 20 DE AGOSTO

EGISLATIVA
DE 2019.

Dra. MaYara Pin ro Reis
DePutada-PP

2" Vice Presidente
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