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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DEPUTADO DERMILSON CHAGAS

PROJETO DE LEI NoJ \II116

) dles
Dispõe sobre
abastecimento
automotores.

t'(. a condição de
de veículos

LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o Os postos de combustíveis do Amazonas devem preencher o tanque de
combustível dos veículos até que ocorra o travamento automático de segur ança dabomba
de abastecimento.

Art.2o O descumprimento do disposto na presente Lei implicará na imposição de
10 UFIR/AM, aplicados em dobro em caso de reincidência.

Parágrafo único Os valores arrecadados com as multas aplicadas, por infrações
cometidas contra o disposto na presente Lei, serão destinados 50% (cinquenta por cento)
parao Fundo Estadual de Saúde e50%o (cinquentaporcento) serão empregados em ações
e programas ambientais e de saúde do trabalhador.

Art. 3o Os postos de combustíveis do Amazonas deverão afixar cartazes para
alertar consumidores com os seguintes dizeres:

"Para preservar o veículo e o meio ambiente, o tanque do combustível dos veículos deve
ser preenchido até que ocorra o travamento automático de segurança da bomba de
abastecimento. Lei Estadual no"

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na de sua publicação
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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DEPUTADO DERMILSON CHAGAS

JUSTIFICATIVA

O objetivo deste projeto de Lei é proteger a saúde dos trabalhadores e dos

consumidores de substâncias tóxicas presentes nos combustíveis, em especial o benzeno,

que provoca efeitos como alucinação, taquicardia, disturbio de palavras, pulso débil,

depressão, bronquite, hemorragia, inflamação, edema pulmonar, que podem evoluir para

coma e morte

O Benzeno prejudica a saúde do frentista e do consumidor, principalmente através

da inalação de seu vapor, que contamina o ambiente por vários metros de distância ao

redor da bomba de combustível.

O benzeno é uma substância comprovadamente cancerígena,razão pela qual tem,

e a prëúica de abastecer o tanque "até a boca" também faz mal para o automóvel. o
combustível excedente é armazenado no canister do tanque, ocasionando danos a pintura

dos veículo e desperdício.
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