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SERRARIA, 28 DE JUNHO DE 2018. 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 
BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES 
DISPONIBILIZAREM BANHEIRO PARA USO DOS 
CLIENTES NO MUNICÍPIO DE SERRARIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. 1 0  - Os bares, restaurantes e lanchonetes situados no Município de 
Serraria ficam obrigados a disponibilizar banheiro para uso de seus clientes. 

Parágrafo Único - Os estabelecimentos elencados no caput terão que 
afixar placas indicativas, para que os clientes tenham ciência da existência e 
localização dos banheiros. 

Art. 20 - Os bares, restaurantes e lanchonetes situados no Município de 
Serraria terão o prazo de 180 dias, para se adequarem ao disposto nesta Lei, 
contados a partir da data de sua publicação. 

§1° - Após transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo, o 
estabelecimento que descumprir esta Lei estará sujeito às seguintes penalidades: 

- advertência; 
II - multa, a ser definida pelo Setor de Tributos do Município; 
III - suspensão do Alvará de Localização e Funcionamento; 
IV - cancelamento do Alvará de Localização e Funcionamento. 

§20  - As determinações do art. 1 1  desta Lei aplicam-se também às novas 
edificações. 

§311  - Após 30 (trinta) dias decorridos da aplicação da advertência, será 
aplicada uma multa, decorridos 15 (quinze) dias da aplicação da multa, aplica-se a 
suspensão do alvará de funcionamento e permanecendo a infração o.alvará de 
funcionamento será cancelado em definitivo. 
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Art. 30 - Em dias de festividades ou eventos municipais, festas ou eventos 

organizados pelos proprietários dos estabelecimentos de que trata esta Lei, o 
banheiro deve estar disponível aos clientes que estiverem consumindo em toda área 
acobertada pelo estabelecimento. 

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
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