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PROJETO DE LEI N° ________/2020 

 

AUTORA: Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis - 2ª Vice Presidente. 

 

 

Limita a permanência de adultos 

desacompanhados de crianças em 

espaço exclusivamente destinados 

ao público infantil, no âmbito do 

Estado do Amazonas. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS                        

DECRETA: 

Art. 1º Limita a permanência de adultos desacompanhados de crianças em espaço 

exclusivamente destinados ao público infantil. 

 

Art. 2º Compreende-se por espaços públicos infantis os locais que são reservados 

exclusivamente para crianças e adolescentes acompanhados de tutores legais. 

 

Parágrafo único – Reconhece como espaços públicos infantis: brinquedotecas 

reservadas exclusivamente para crianças em praças, playgrounds, shopping e outros 

instrumentos dirigidos com exclusividade ao público infantil.  
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Art. 3º A divulgação desta lei deverá ocorrer por meio das placas instaladas nos 

acessos de equipamentos públicos com a seguinte frase: Proibida a permanência de 

adultos desacompanhados de crianças em espaços destinados ao público infantil. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em Manaus, 10 de novembro de 2020. 

 

 

Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada- PP 

2º Vice Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

 
Inicialmente precisamos considerar a grave variação da capacidade de 

compreensão e autocuidado das pessoas com faixa etária de 0 a 18 anos. Do ponto 

de vista legal essas pessoas são consideradas incapazes, sendo considerada uma 

relativa incapacidade civil entre 16 anos e 18 anos incompletos. Mas isso se refere a 

questões patrimoniais.  

Para subsidiar e embasar esta discussão, é necessário observar o que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe a respeito:  

Artigo 2º “considera-se criança, para os efeitos de Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Assim, o presente projeto busca limitar a permanência de adultos 

desacompanhados de crianças em espaço exclusivamente destinados ao público 

infantil, até porque não se justifica a presença dos mesmos, sendo essencial sua 

retirada para tutela da saúde e segurança dos menores de idade. 

A coibição se dará por meio da força policial e por placas elucidativas quanto 

a proibição da permanência de adultos desacompanhados em espaços como 

brinquedotecas reservadas exclusivamente para o público em praças, playgrounds, 

shopping. 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de novembro de 2020. 

 

 

 
Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada- PP 

2º Vice Presidente 
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