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GABINETE DO PREFETTO

LEI No 35512017.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponlblhzaçá*
de banheiros públicús e irywa potável em agências
bancarias e estabelecimentos de créditos em geral.

O PREF=ITO DO MUNICíPIO DE.}IAZABÉ.DA MATA. NQ ESIAO DE
:!?'rÂ,túBUCO FACO

t.t 1' - É obrigatoria a disponibilização de banheiros públicos e água
p***'cl aos clientes e usuários de agências bancarias e estabelecimentos de

§ffiÍ, Êm geral, localizados no município de Nazaré da Mata-PE., de forma

Sre*B e sem restriÇões.

§-{ - Os bmheiros de que trata o capuí deverão ser separados por sexo, com
isstalaps que peÍmitam o uso por pessoas com neçessidades especiais e

sryi* os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas
Técsirc - ABNT.

§ f - Â rígua potável poderá ser disponibilizadas através de bebedouros
iÉl&s e,m locais visíveis, com a disponibilidades de copos descartáveis,

â.rL f - O Poder Executivo regulamentará esta lei, determinando, entre
fisroE c penalidades aplicáveis aos estabelecimentos infratores.

ÂÉ 3! - Os estabelecimentos a que se refere esta lei terâo o príLzo de 180

tceffio e oitenta) riias contados da ciata cie pubiicação riesta iei para se

âdapffi a suas disposições.
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GABINETE I}O PREFETTO

Ârt. 5o - O Executivo Municipal cuidada para a presente Lei seja
regulanenÍadano prazo de 60 (sessrnta) dias, a contar da data da publicaçáo.

{rt 6o - Esta lei entra em vigor *a data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrario.
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