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PROJETO DE LEI N' 63b .t20t9
AUTORA: DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO

Dispõe sobre a ptblicização dos valores arrecadados com
inscrições em concursos para provimento de cargo ou
emprego público no Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
DECRETA:

Art. 1o. Torna obrigatória a publicização dos valores arrecadados com inscrições
em concursos para provimento de cargo ou emprego público no Estado do Amazonas, nos

termos que especifica.

Art.2". E obrigatória a publicização, no Diário Oficial do Estado do Amazonas e

sítio eletrônico da instituição responsável pelo lertame, dos valores arrecadados com
inscrições e do total de inscritos em concursos para provimento de cargo ou emprego público

realizados pelos Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário, por suas autarquias e/ou

fundações.

Art. 3o. E obrigatoria a publicizaçáo da prestação de contas do concurso público,
após nomeação dos aprovados no certame que deverá conter as seguintes informações:

I - número total de candidatos inscritos;

II - número total de isenções concedidasq

III - valor total arrecadado com as inscrições; e

IV - os gastos relativos à organização dc concurso.

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor na data ce sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus/AM, 1o de outubro de20l9.
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Poder LegislatÍvo
Assembleia do [Etado do Amazonas

Gabinete Deputada Estadual Alessandra Campôlo
1" Vice-Presidente Assembleia clo :stado do Amazonas

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que dispõe sobre a publicização dos

valores arrecadados com inscrições em concursos para provimento de cargo ou emprego

público no Estado do Amazonas.

A presente proposição tem como finalidade propor que os atos da

administração pública sejam dotados da devida transparência, evitando questionamentos

acerca dos altos valores cobrados pararealização de lertames públicos.

Com a aprovação da lei, ficam obrigados todos os entes ligados à

Administração Pública que publiquem no Diário Oficial do Estado quando do recebimento de

valores referentes às taxas de inscrição para provimento de cargos ou emprego público no

Estado.

Cabe ressaltar que o Poder L=gislativo Estadual tem competência

constitucional para legislar sobre a materia. Portanto, sob o enfoque da constitucionalidade, o

presente projeto de lei encontra nenhum óbice para tramitar nesta Casa Legislativa.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares o apoio païa a aprovação da

presente propositura, considerando se tratar de um t:ma de significativa relevância social para

a população do Estado do Amazonas.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus/AM, 1o de outubro de20l9.
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