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Art_ 9~ - Revogam-se as disposic6es em contrArio. 
Sala " D. Idilio Jose Soares ··, 20 de mar-co de 1998. 

publica<;:ao. 

Art. 1~ Os estabelecimentos bancarios do 
Municipio deve r-ao instalar bebedouros p"'Clblicos. 

Art. 2~ Os estabelecimentos bancarios do 
Municipio dever!o construir pelo menos uma depend§ncia, contendo 
vaso sanit~rio e lavat6rio, para client.es do sexo masculino e 
outro para os de sexo feminino. 

Art. 3~ Os sanitaries deverao ter o seu 
tratamento de efluentes aprovado pelo 6rg!o competente. 

Art. 4~ Os sanitarios deverao ficar a 
disposi~ao dos client.es durante o horario de funcionamento para 
o ptlblico, em perfeitas condi~6es de higiene e uso. 

Art. 5~ - Os estabelecimentos terao o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, ap6s a publicacao da presente lei, 
para adaptarem-se ao estabelecido. 

Art_ 6~ - A fiscalizai;ao da presente lei, ficara 
a cargo da Secret.aria do Come r c Lc e o descumprimento, su.jeitara 
o estabelecimento infrator ao pagamento de multa equivalente a 
50 (cinguenta) Ufir's diArias, sem prejuizos de outras san~6es. 

Art. 7° - As despesas decorrentes com a aplicacao 
da presente lei, correr§o par cont.a de verbas pr6prias do 
or9amento vigente. 

Art. 8~ - Esta lei entra em vigor na data de sua 
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Faz saber que a Camara Municipal rejeitou o veto 
do Executivo aposto ao Projeto de Lein~ 099/97, de autoria do 
Vereador Pedro Luiz Fornaciari e Eu nos termos do Paragrafo 6~, 
do Artiga 34, cla Lei Organica do Municipio de Itanhaem, promulgo a seguinte 

LUIZ BARBOZA DA SILVA, 

Dispoe eobre a obrigato:riedade dos 
estabelecimentos bancarios do 11tmic1pio de 
dotarem euee agencias de bebedouroe e sanitarios 
tnib l i.ooe ": 

LEIN~ 2.355, DE 20 DE MARCO DE 1998. 

Camara Municipal da Estancia Balnearia de Jtanhaem 
ESTAOO OE SAO PAL/LO 
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