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Em: 11/03/2019 - 16:25:21

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de
fraldários nos restaurantes, centros comerciais e estabelecimentos similares
 

Art. 1º Fica obrigada a instalação de fraldários nos restaurantes, centros comerciais e
estabelecimentos similares em funcionamento no âmbito do Município de Carazinho.
§ 1º Entende-se por estabelecimentos similares aqueles que apresentem grande fluxo de pessoas
e infraestrutura de banheiros de utilização pública, como mercados, supermercados,
hipermercados, shoppings centers, casas de festas, centros comerciais, bares, restaurantes,
pizzarias, churrascarias, cantinas, cafeterias e demais estabelecimentos comerciais congêneres
que explorem atividades comerciais. 
§ 2º Entende-se por fraldário o ambiente reservado que disponha de bancada para troca de fraldas,
de lavatório e de equipamento para a higienização de mãos, devendo ser instalado em condições
suficientes para a realização higiênica e segura da troca de fraldas, de acordo com a
regulamentação. 
Art. 2º Os fraldários deverão ser instalados em locais reservados, próximos aos banheiros, e serão
de livre acesso aos usuários de ambos os sexos. 
Parágrafo único. Quando não houver local reservado, como, por exemplo, espaço família, o
fraldário deverá ser instalado dentro dos banheiros feminino e masculino. 
Art. 3º Os estabelecimentos terão o prazo de seis meses a partir da regulamentação desta lei para
adaptar as suas instalações. 
§ 1º Em caso de descumprimento da exigência contida no art. 1º desta lei será aplicada aos
proprietários dos estabelecimentos advertência, a qual, se desatendida, será seguida de multa de
1.415,3480 URM. 
§ 2º Na reincidência, a infração será punida com o dobro da penalidade e, a cada reincidência
subsequente, aplicar-se-á multa correspondente à reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte
por cento) sobre o seu valor. 
§ 3º Entende-se por reincidência a nova infração, violando a mesma norma e cometida pelo mesmo
infrator, dentro do prazo de um mês, contado da data em que se tornar definitiva,
administrativamente, a penalidade relativa à primeira infração. 
§ 4º A multa de que trata o § 1º deste artigo será atualizada anualmente pela variação da Unidade
de Referência Municipal (URM).
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de trinta dias a contar de sua
publicação.



Justificativa
 O Projeto de Lei pretende atender a necessidade crescente de adequar os estabelecimentos à
realidade da atual família brasileira, quando, com a paternidade ativa, a divisão de tarefas em
relação aos cuidados com as crianças torna-se cada vez mais igualitária. 
Assim, ao propor o presente projeto, busca-se contribuir, não só para minimizar a desigualdade
entre o homem e a mulher em uma relação de parentalidade, suavizando a hiperresponsabilização
que recai sobre a maternidade. 
Destaca-se que atualmente, muitos estabelecimentos disponibilizam fraldário dentro do banheiro
feminino, restringindo o acesso às mães. Essa prática ignora a nova configuração da família
brasileira com grandes números de pais que participam da criação e cuidados de seus filhos desde
pequenos.
A ação atende ainda a necessidade de pais desacompanhados que precisam trocar a fralda de
seus filhos e se deparam com a dificuldade de exercer tal tarefa, principalmente por não disporem
fraldários nos banheiros masculinos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/03/2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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