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OP 152/2019 Carazinho 23 de abril de 2019.

Assunto: Votação de projeto

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Para os devidos fins, transcrevemos abaixo o Projeto de Lei 016/19, de 
autoria do Vereador Ivomar de Andrade - 048/048/19, aprovado por unanimidade

ivo, em 22/04/2019, o qual tem o seguinte teor:
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EMENTA: Dispõe sobre a 
obrigatoriedade 
construção ou adaptação de 
fraldários nos restaurantes, 
centros comerciais 
estabelecimentos similares
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Art. Io Fica obrigada a instalação de fraldários nos restaurantes, centros 
comerciais e estabelecimentos similares em funcionamento, com área de 
atendimento ou de acesso ao público superior a 35 m2 (trinta e cinco metros 
quadrados} no âmbito do Município de Carazinho.

§ Io 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 congéneres 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 
higiénica 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.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CAF*AZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


^SLATIVq

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO - RS

Art. 3o Os estabelecimentos terão o prazo de seis meses a partir da 
publicação desta lei para adaptar as suas instalações.

§ Io Em caso de descumprimento da exigência contida no art. 10 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 § Io deste artigo será atualizada anualmente 
pela variação da Unidade de Referência Municipal (URM).

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Atenciosamente,

^3—\ IADaniel Wfebei 
Presidente

A Sua Excelência o Senhor 
Milton Schmitz
Prefeitura Municipal de Carazinho 
Carazinho, RS
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