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PROJETO DE LEI n° . 548/2021 

 

DISPÕE Sobre a Proibição de Manutenção de 

Serviços de TV, Telefone, Internet, Água e Luz em 

Dias Úteis das 06h às 20h, Salvo Serviços de 

Urgência e dá Outras Providências. 

 

 

Artigo 1º - Fica estabelecido no âmbito do Município de Manaus/AM dias e horários 

predefinidos para a execução de serviços de reparos nos serviços de TV, telefone, internet 

(fibra ótica), água, luz, entre outros serviços. 

Parágrafo Único – Os dias e horários predefinidos mencionados no caput deste artigo 

englobam os horários das 06h às 20h nos dias úteis da semana (segunda à sexta-feira). 

Artigo 2º - Os serviços descritos desta lei englobam apenas os serviços de manutenções 

programadas, excluindo-se neste rol os serviços de urgência e emergência de reparos nas 

linhas. 

Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. 

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

 

Plenário Adriano Jorge, 27 de setembro de 2021. 

 

 

Allan Campelo da Silva 

Vereador – Partido Social Cristão 
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JUSTIFICATIVA 

 A importância e necessidade deste Projeto de Lei justificam-se em relação à relevância 

social e à atual problemática enfrentada todos os dias nas vias públicas do Município pela 

população no que tange ao congestionamento formado nas vias. 

 No cotidiano da cidade de Manaus, em quaisquer vias públicas chega a ser encarado 

como comum um engarrafamento causado pelos desvios que devem ser feitos pelos 

condutores enquanto uma concessionária ou empresa privada realiza reparos ou manutenções 

nas localidades.  

 A situação mencionada acima, infelizmente é mais um dia corriqueiro, onde tal 

imbróglio pode ser sanado pelo presente Projeto de Lei, onde as empresas podem executar 

suas manutenções programadas em um horário a qual além de evitar congestionamentos, 

aprimora a segurança dos operadores técnicos das redes. 

 Portanto, este Projeto, em prosseguimento aos trâmites legislativos legais deve ser 

aprovado a fim de garantir aos Munícipes um apoio do Poder Público em relação à tentativa 

de aprimorar a mobilidade urbana. 

 

Plenário Adriano Jorge, 27 de setembro de 2021. 

 

 

Allan Campelo da Silva 

Vereador – Partido Social Cristão 

 

 

 

 


