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- nome (descrição do objeto Ja obra);

- valor inicial do contrato;

- valores aditivados'

' valores já pagos;

- relação anual de pagamentos;

- reajuste de preços contratuais já efetuados;

- avanço físico da obra;

- empresa executante;

- data da Ordem de Serviço;
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MENSAGEM N.O LYI t2019

Manaus, 11 de novembro de 2019.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Comunico a essa Augusta Assembleia Legislativa que, no

uso da prerrogativa a mim deferida pelo artigo 36, S 1.o da Constituição Estadual,

decidi pela aposição de VETO TOTAL, por contrariedade ao interesse público, ao

Projeto de Lei que "DÍSPÕE sobre a colocação de sódigo QR em todas as placas de

obras publicas esÍaduais para leitura e fiscalização detrônica por dispositivos móveis."

De início, ressalto que o acesso à informação relativa às obras

executadas pelo Governo do Estado do Amazonas, objetivo precípuo da Propositura,

iâ vem sendo atendido pela Secretaria de Estado de lnfraestrutura e Região

Metropolitana de Manaus, por meio de um sistema similar, em que as informações

relativas às obras podem ser obtidas no Portal da Transparência - SEINFRA, na

seção MAPA VIVO DE OBRAS, a partir do número lo contrato indicado na respectiva

placa ou na numeração única existente nas placas atuais, onde é possível obter as

seguintes informações:

L

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado dt Amazonas
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- data de início e término da obra;

- nome do agente púbricc responsáver pera fiscarização da

obra;

- georreferenciamento, com a localização exata das obras;

- status da obra;

- Município atendido, onde é possível identificar a população,

comunidade ou vila atendida; e

- outros,

Ademais, conforme demonstram as razões de ordem técnica
contidas no Parecer n.o 589/2019 - AJUR, aprovado pelo Secretário de Estado de
lnfraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, documento que constitui parte
integrante desta Mensagem e relevante subsídio à deliberação dos Senhores
Deputados, a exeguibilidade do que pretende estabelecer a proposição encontra
alguns entraves por questões de ordem prática, tais como a curta perspectíva de vida
útil dos codigos QR nas placas das obras, em d=corrência das intempéries a que
ficariam expostos, que certamente tornariam os referidos codigos ilegíveis, bem como
o alto custo no desenvolvimento do software pare a geração e monitoramento dos
códigos, assim como para as constantes correções e manutenções das placas.

Além disso, os projetos arquitetônicos, por se tratarem de
projetos de criação, estão passíveis de mudanças e de compatibilizações até a
conclusão da obra, o que implicaria na necessichde de possíveis alterações nos
arquivos, que são demasiadamente pesados pera serem disponibilizados como
anexos em rede.

Assim, pelos motivos expostos, nos termos constitucionais,
submeto os motivos de Veto Total à apreciação dessa Casa Legislativa, reiterando
aos ilu

apreço

stres Senhores Deputados, na oportunidade, ressões de distinguido
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tr'}tt0 CESS O : 0 1. 0 1. 025 I 0 1 .000 05 5 40.20 t g-SEt N FRA,
ÌNI]E[{.ESSADA: CASA CIVIL
ASSUNTO: Ofício tt" 8312011.9 - CASA CIVIL. IÌLoicto de I-ei qLrc clispõe sobre a "colocação clc
cócligo Qlì em toclas as placas cle obras públicas estadLrais para leitLrra e fiscalização eletrô'ica por
disl:ositivos ntóveis", cÌe aLrloria da De1t. Joarra D'arc.

l}\ììE_ÇEtì N" 589/2019 - A.lU[3

DIRErro ADMtNts:rrìA't'rvo. pRoJE.|o DE t_Et. rNSEnçÃo
DE CODÌGO QN NAS PLACAS DE OI]IìAS PU]3LICAS
ESTADUAIS PAR A, LEI"|UIìA E IìISCAI-IZAÇÃO
EIBTRONICN POR DISI'OSITIVOS MOVEIS. DIREI'|O A
INFORMAÇÃO. INVTAUILTDADE DA pÌìOpOS-r-r\. pAÌìECER
DESFAVORAVEL.

Sclthor $ccrotlirio cle lìstaclrl dc IIrÍì'acstrirturir c Iìcgiho Mctl'opolitnna rlc hzlanilurs,

Í. RIILr\TOR.XO

Tratam os autos cle reqLrcrituettto oriLrnclo cla Casa Civil, consul.rstalciaclo 1o Ofícjo no

83120'19-CASA CIVIL, en-ì qLre o Clrefe cla Consultoria l.ócnico-l-egislativa clacluclzr Casa solicita,
rìo Prazo de 5 (cinco) clias, rlzrnil'estaçãro conclusivar clesta SeinÍì'a a respeito <Je Ì)ro.jet.o clc Lei -
PL qurc clisirõe sobt'e er "colocação cle codigo QR enr toclas as placas clc 6br.as púrblicas cst^cluzris

para leiturra e Í'iscalização eletrôrrica pol dispositivos ììóveis", oorit o lìto clo strbsicliar a strpçã<l .r-r

veto clo tefericlo PL, pol parte clo CheÍ'e clo pocìer Exe cLrtivo Est.aclr:al.

O 1rt'ocesso enool"Ìh'i.ì-so instl'uíclo coul iÌ clDcurnenÍ,ação quc pa,sso a lìstar: Ol,ício n.,

83120.|9-CASA CIVIL (fl. 02); cópia clet capa clo Processo n" 01.01.011.101.0000.358t,20'tg-

CASA CIV.IL(.fls.03); cópia clo Ofício rt"'10961201t-GP (lls.04); cópia clo pr.ojeto clc Lci (1,1s.

05); DesPacho clo Secretirrio cle Estaclo ciesta Pasta errca,rìinharrclo os zìutos zì AJUI{ (1.ts.06).

É o Relatór'io. Passo a opinar.

2, TITJNÏ}AI\{NTNTAÇÃO

Plelinrinarlrellte, importaute assinalat'a Leleçância cla matéria aborclaclzr no pl.6.ieto ilc l-cj
ern patttta, Pois, ao clispol soble a insctçãro tle QlÌ L)otle ent toclas as placas cle o[rr.as públicas

Alilmecla Cosmo F:erreira, 7600 - Coroado lll
Fone: (92) 99262 - '19b6 / gg1 62. 931 4
lVaurarus-AM-C EP 69082.2190

$ecret,.lrier cie;

lnfraestruturtr e Reçi?io
[t/l etropoliÍ,arra cle [Vla naus
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estaclLlais, a fim cle lacilitar a lisgalizïçiro eletle nica pol clispositivos rróvoís, assoglrra a

coucl'etizáÌção cìo clireito constitllcional à inÍolnraçãro.

Alénr cle irltegrar o l'ol cle clireitos funclalnenl:ris, o clileito à inlorn-ração ó, ccrtarrìerrtc, Lrrn

clos lltessttpostos bársicos ao exercício cla cicladania, possuinclo ersselrto errr váu.jos clisltositivos
constitLrciottztis, detttt'e os quais clestuca-se o artigc 5", XXXIll c1a ConstituiçÍo liecJeral, cluc
garartte a todos o clireito zr receber clos ór'gãos públices irrÍ'olrnaçõcs cle seu inter.esse par.ticular., ou
cle intet'esse coletivo ott get'al, quc serão plestaclas nc prâìzo c1a lei, sob pena cle respor.rsabiliclaclc,

t'essalvaclas aclttelas cujo sigilo se.ia impt'escinclível zì iegurança cla socicclaclc e cJo Estaclcl.

Com eÍèito, é pot' meio da inl'ornração qlre "se Í'oruram lìovas lbr.rtcs cle saber, e cssc ó o
instt'uurento qlle a coletiviclacle r-rtiliza pala poclet pzrrti:i1:zu', cle lornra cltrrer, no rrreio er.ìlqLre yivc,,t.

É neste colllexl-o qLle se obset'vit o clireito tì in-'or:lnzrçãro cJiretamente vinculncìo ao pliucípio
cla publiciclacle (CF, ztrL.37, ccrJtttl) c ao cleveL cle trarrspzrr:ência cÌo llstaclo qLrc,.jultos, 1'or.talecerrr

o ideirrio clenrocr'ático qLle Íurtclanrentat o Estaclo cle Dir:eito, conlo lrenr pontuzr Celso A.tô.io
ISancleira cle Mello (2001, p. 1.14) iìo aíìnïìrÌr que "uão pocle havel orì1 Lurl J:lstaclo Denrocr.iitico clc

DiLeito, no quai o pocler |esicle no povo (artigo 1o, parírgrzrÍ'o único, clar Copstituiçãro), oculttr're.tcr
aos itclttlittistt'ados clos assLttttos que at [oclo.s irttelessanr, e muil.o l1'ìenos epr relaçãcl nos sir.jeitos

i ncl i vicl uralnren te zrÍ'etaclos por al gunta m ecl i cl a"2.

Nesta esteit'it ó qr-re se entencie que, sob o viós teleológico, isto é, r.eÍcr.entc àr Íinaliclacle cla

I-ci p|oposttt, nãto hit óbjccs ou qLrestiortztrrentos clestzrSElNFIìr\ cluanto àrs r.azões que rnotiv.rr.ar,

a sLla propositurzt, benr conro a sua relevância parzi o zrtenclinrento clo interesse público.
lfoclarria, inclispensátvel esclauecet', clescle logc, qr.re o objetivo clo refcrido pL* possibilitar

o itcesso à infolnração Lelatjva àts obras exccutatclars relo Estaclo clo Arllzo1ìi1s - já vcr' scrrclcl

atencliclo cle fornra apt'intot'acla pol esta Secretariar, plr nreio c]e um sistenra sirnilar, crìì qre iÌs

infot'lttações a.tinetttes àts obt'as pocleur sel obticlas uo Poltal cla "l'r.zrp.sp1rência - SEtNFRA, 
'a

seçãto MAPA VIVO DE OBRAS, a pzutir clo ltútnero clo contlarto incljcaclo rrer lcspectivar plerczr orr

lla IlLlnÌeritção única existente nas placas aluetis, onclc ó possível obt.cl as infornraçôcs abaixo
lelacionaclas:

1. Norle (clescr.içãro do objeto cla obra);

I MACI:lADO, Ì)attiQ Atìlrrso Lome. Direilo ìr in/itrmuç[ío e rrtcìt. rtrnbiente.sirO paulo: Malhcrros [:,dil"o|cs,200í:.
2 VpLt-O, Colscl Anl.ôllio lJatrcleila tlc. Curso tle Direìto ÁtltninÌstt,utiyr.,, São l)aulo: Malhcir<1s,2007.

I'

Alanreda Cosme Ferreir.a, 7600 - Coroertjo lll
Fone : (92) 99?-62 - 1956 / 99162. 9tÌ j 4
Manaus-AM-CEP 69082..290

Secretarria de
lnfraesfrutura e I{egião
Ml etrolrolitana cle M a rraus
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2. Valor inicial clo contrato;

3, Valores aclitivados;

4. Valores já pagos;

5. Relação anual cle pagamentos;

6. Reajuste cle pLeços contrertuais jír efetuaclo.;;

7. Avanço físico cla obra;

B. Ernpresa executnnte;

9. Data da Ordetn cle Serviço;

10. Data cle início e tór'urino cla otrra;

1-[. Nome clo agente público re,sponsável pela Íiscarizaçãro cra obr.zr;

12. Acompanhauneuto Íotográrfico cle todas as meclições;

.[3. Geollefelencianrento conr a lociilizaçãro e>alzr clas obras;

14.. Slatus cla obra;

.15. Mtrnicí1:io aterrdiclo, oncle ó possível iclerrtilicar a popurlação, c{:rnLrrriclacle ou vila

atelrdida'

I6. Outlos.

Pelo qLre se iufere clet explartaçãto zrcirnzt, por rneio clo "Mairzr Vivo cle Obr.as,, ó pclssível

[et'aces;so zì vasta inÍot'maçãto a lespeito dets oblzrs pírblicas clo Estaclo, cìue suporaÌr1, arté tì]estììo, o

clenco conticlo no ztrt. 2" do PLenr anátlise, o que evideucia cÌue o intet'cssc público otr.ict.ivaclo na

lei ploposta já 1bi alceurçado, dcvenclo-se, portanLl, ponclelal se aincla persiste o binôrnio

necessiclacle-utilicíaclc ptÌriÌ zì ecliçãro clo refericlo PL, a -irn cJe evital a artuaçãro cstatal clesrrocessírrizr

ou ineficilz.

Pt'ossogr"rindo na anírlise, cal-re salientar a necc^ssiclac.le cle se consiclerar, tanrbórn, o aspecto

enrpít'ico cla propostet, notadalnetrte cluaruto aos el'eitm pritticos cla aplicação clos seus cor'zr'dos
legais, r:azão porq nos aleltar clu nto a erlsuns Í'zr toles clc orcl crn práÍ:iczr qLr0 Ìl leiucliciurrue cunìllt'(-)-

a exeqLribiliclacle clo PLe que, cle cet'to, itrpottaur parzr a tomaclar cle clecisiio clo Chefe clo F,xecr-rtivo

Estaclual acerczr cla sanção ou veto clo r.eÍcriclo pl_,

Sob este viós, rtrelece clestacpre a riI d

ProLt4lÀ:

i/ISTO:
tJa)

ll

clas obras, em decorrôncia clas intelnpér'ies a cÌLre ficar anr expostos. I3enr se sabe clLre a exposição

zlo sol, cltuva e vetrtos atcat'retet o Lápiclo clesgaste físict cla placa c, elll r'aziio 4isto, poclc prclvoczrr

el'ros/llfoblclllzÌs tli'ì leitLrla clo cócligo, vez que no Qlì-Cocic "o paclreio c<lrrsis[e ern cluatro clulclr.aclos

Alameda Cosrlqr Ferreirul, 7600 - Coroaclo lll
Ëone: (92) 99262 - 1 956 / 991 62. 9gj 4
Marnaus-AM-C ËP 69082-230

Secretariar do
I rrf raestrutu ra c-: Reiç;i ã<>

Íl/l etrolrolita rr;r clo lìÍl anerus
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enl posições específiczts, e cluits linhas de pontos irll;elnaclos qr.re infornriìp'ì uìo scnÍìuer o t'r'urrlo
cÌo código, orientaçãto e clistorçãro (ângLrlo cle leitLrra).t...1 Ploblernas r.Ìess;es paclr.õc.s clc

iclerltificação torrtztttr o cócligo ilegível, inclepenclente- cla qLraliclacle clo r.cstzrntc clo.cócligo, 
'ois 

o

sczìrrrror é,i]ncztptrz cle iclentificíì-lo"3, cle rnoclo que, c'lralquer clano a algull ponto do cócligo l.ol.rra

os clados nele conticlos ilegíveis,

Aclescente-se, zrinclzr, o allo c.r r to clc clr:senvol virrrento <1o tìt'g Dztr2ì 2ì l'tìcí.to e
rnonitot'atnento dos cócligos, betrt cottto piìt'zÌ aìs constalrÍ.es correçõcs/nranutenções clers placas, par.a

lrloporcionzrl o efetivo acesso àrs inforrnaçõcs inscricl as rx> ell Cocle.

AIérn clisto, ttecessátt'io consicleratr que os rrojetos alquitetônicos, por se tr.ltalenr <Je

p[o.ieto clc cl'iação, esl:ãro passivos cle tnuclzrnças e cle conrpatibilizações ató a c6nclLrsão cla ol)r.a, o

qLle inrplicat'izt Ira necessidzrde cle possíveis zrlter:rções l.ìos arquivos, os quais sihg clernasiaclnr'e.te

1:esaclos para serem clisponibilizaclos conlo rìnexos err lec1e.

Assinr, pelo exposto, nota-se clue :l acl Íi u lìvltÌ il
clo Pfo.ieto de Lei que clispõe soble a "colocerção de cóctigo QR er1 tg4ls ers plac.s cle obras

públicas estach-tais para leitula e fìscalização eletrônica por clispositivss rnt')veìs',, cle autor.ia cla

Deputacla .loana D'arc.

3. C0Ì,{CI-{JSÃo

z\pós as cottsiclcraçôes acilrra delirtcaclas, corrclui-se clesfavorarvelnreutc ao projctcl cle L,ci

enl paÌutzt, recornetrclanclo-se, no etrse.io, a clevolLrçãro dos ar:tos à Casa Cjvil, cotìt o llr.orrunci^nren1o
clesta SEINFIìA, a finr cle subsicliar et apreciaçãio clo S'. Covenracjor clo Estaclo.

É o I'arecer'.

ÀssossolìtÂ JUIRÍDICA IIA tiucR[ÌTAIì[A I]rÌ rìsrn[]o Drrl
ÏN1Ì[ì.1\ÌÌST'f,{.UT[J{RA E lÌ.[rGlÃo naUnnoPoLx:x',ANA, ern Mzrnâu.s, 29 claoutubro clc2019.

TI,V,d o o
soria/SEINFRA

Aliunecla Cosrle Ferreirel, 7600 - Cr:roacJo lll
Ëone: (92) 99262 - i956 / 99162 9s14.
lVlanaus-AM .OEp €ì9082-290

Secrt;ïarria rJe

lflfraesÍrutura e Regiiio
l1íletropol itana clo llll e naus



'idiïL í$r'*/d*

r rur+Ëiili$$4$ü
G{JV$ÍrNil n0 fr$ïRÍ}$

l'}lì.OCrÌSSO: 0l .0l .025 t01 .00005540.2019-SEINFRA.
INTI}trìESSADA: CASA CIVI L
ASS[JÌ{TO: Ofício nQ 83/20.1-9 - CASA CIVIL. Plojcto cle l-.ei qLre clispõe s6br.e a "colocz1ção cle
código QR enl toclas.as.placas de obLzrs públicas estaciuais pala leitura e ÌÌscalização eletrô'ica por
dispositivos rrlóveis", cle autoria cla Dep. Joaura D,arc

I)IiSIÌACI.IO

1. ACOLIIO, por seus jur'ídicos e legais Í:ulrclalnentos, a manil'bstação cla Assessoriir
Jur'ícliçr exalacla no Parrecer. no 589120'19 - AJUR;

2. DE'IIEIìMIINO o ettcztntitrltattreuto cle;ópia <lestc opinativo àr Casi,r Civil, rrr; intuito
de subsicliiu'a allreciaçãro clo Sr. Govet'nerclol clo Estacll a respeito cìo Pro.jeto cle Lei er, clcstaque.

e outr-r cle 20'19

E,ng." CA S ITIINTì]Í I)OS ]REIS n-[M.,\
Secletár'io cle Estacìo lnf.raestl,tr uÌ Regiãro MetLopol itarnzr clo M nlraus
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Aletnreicla Cosme Ferreira, 2600 - Coroaclo lll
Fone: (02) 99262 - 1956 / gg'162- 9014
N4arnaus-AM,CEP 69082-2gO

Secretarin cl<,r

lnfraestrutura o lReg ão
M etrol:olitana cle lì/l anaus


