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Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação

em local visível de placa informando a

capacidade de lotação máxima de pessoas em

recintos fechados.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1s Todos os estabelecimentos e recintos fechados do Estado do Amazonas, destinados

ao uso coletivo para reunião de pessoas, entretenimento, recreação, pavilhões de exposição,

cinemas, auditórios, teatros, templos religiosos, salões para bailes ou danças, casas de shows

ou espetáculos, boates, casas noturnas, restaurantes, clubes e símílares, deverão afixar uma

placa indicativa da capacidade máxima de lotação, compreendendo o número de pessoas

sentadas e o número de pessoas permitidas em pé.

Art. 2e A placa de que trata o art. l"e deverá ser afixada em local visível, na entrada principal

do recinto, com caracteres legíveis.

Art.3e Uma vez identificada a capacídade de lotação, fica vedada a sua não observância, sob

pena de responsabilização nos termos da lei.

Art.4s O descumprimento do disposto nesta Lei sujeítará o infrator às normas previstas e

regulamentadas nos arts.56 a 60 da Lei Federal ne 8.078, de l-1- de setembro de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor.

Art, 5s A multa de que trata o art. 4e será revertida ao Fundo Estadual de Defesa do

Consumidor, criado pela Lei n.2.228, de 29 de junho de 1994.

Art. 6e Esta lei será fiscalizada pelo Programa estadual de Proteção e Orientação ao

Consumidor, PROCON - AM.
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Art. 7e O Poder Executivo fegularneritar^á esta LeÍ no que couber

Art. 8e Esta Lei entra èm vÍgor trinta dias após sua publicaÇão.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 18 de abril de 2020,

JOÃO LUIZ

Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por fìnalìdade lrazer informação, proteção e

asseguração da vida e da saúde das pessoas que frequentam os locais aos quais especifica a

propositura: locais destinados ao uso coletivo para reunião de pessoas, entretenimento,

recreação, pavilhões de exposição, cinemas, auditórios, teatros, templos religiosos, salões

para bailes ou danças, casas de shows ou espetáculos, boates, casas noturnas, restaurantes,

clubes e similares. Através da afixação de uma placa indicativa da capacidade máxima de

lotação, compreendendo o número de pessoas sentadas e o número de pessoas permitidas

em pé.

Com a informação sobre a capacidade de pessoas que o local comporta, poderá

ser feita de maneira mais eficiente e eficaz a fiscalização e com isso evitar aglomerações

fora dos padrões de segurança, trazendo assim mais proteção aos usuários e consumidores

destes locais.

Nossa Carta Magna prevê expressamente que, o Estado deverá promover, na forma

da lei, a defesa do consumidor, com fulcro no artigo 5", incíso, XXX|l, sendo este objeto de

especial proteção no contexto da ordem econômica, elevando a defesa do consumidor ao

patamar de princípio norteador da atividade econômica no país, conforme estabelece o

artigo l-70, inciso V.

Art.5s Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo*se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do dìreito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano

e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
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V - defesa do consumidor

Desta forma, pela relevância do tema para trazer segurança para a sociedade, conto com o

apoio dos nobres pares para a aprovação desta propositura.

PLENÁR|o RUY ARAÚJo DA ASSEMBLE|A LEG|SLATIVA Do EsrADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 18 de abril de 2020.

JOÃO LUrZ

Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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