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LEI MUNICIPAL N°. 2.424, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2.021

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de
banheiros químicos ou definitivos nas feiras ao ar
livre no Município e dá outras providências”.
Autoria:  Vereadores  Cláudio  Xavier  Monteiro  e
Benedito Rodrigues de Araújo.

Cláudio  Manoel  Melo,  Prefeito  do Município de Rio  Grande da
Serra,  Estado de São Paulo,  no uso de suas atribuições legais,  faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art.  1º.  –  Torna  obrigatória  a  instalação  de  banheiros  químicos
removíveis ou definitivos e com lavatórios, assim como a disponibilização de álcool em gel
em locais de via aberta onde funcionarem as feiras livres no Município de Rio Grande da
Serra.

§  1º.  – O  disposto  não  se  aplica  às  feiras  realizadas  em  locais
fechados ou que dispõem de sanitários ou estrutura para as suas instalações.

§  2º.  – Fica  proibida  qualquer  cobrança,  sendo  os  banheiros
químicos ou definitivos para uso somente daqueles quais são trabalhadores das feiras ao ar
livre.

§ 3º. – Obriga-se que seja feita a instalação de banheiros químicos
ou efetivos que sigam a lei de acessibilidade nacional.

§ 4º. – A instalação dos banheiros químicos deverá ser feita em até 1
(uma) hora antes do início da feira e retirado em até 1 (uma) hora ao seu término.

§ 5º.  – Quando banheiro definitivo, a disponibilização das chaves
para abertura deverá ser feita em até 1 (uma) hora antes do início da feira e recolhidas em até
1 (uma) hora ao seu término.

§ 6º. – Quando banheiro químico, a responsabilidade de colocação e
remoção das cabines será regulamentada por decreto.

§ 7º.  – Quando banheiro  definitivo,  a  Prefeitura  será  responsável
pela manutenção e limpeza.

Art. 2º. – As feiras livres serão obrigadas a dispor, gratuitamente, de
banheiros químicos removíveis e com lavatórios, sendo no mínimo 02 (dois) masculinos, 02
(dois) femininos e 01 (um) especialmente adaptado para pessoas portadoras de necessidades
especiais, ou, proporcional a cada cem pessoas de cada grupo.

Art. 3º. – As feiras livres citadas e especificadas nesta lei, são as
feiras que possuem cadastro regular de pleno funcionamento junto ao órgão competente.
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Art. 4º. – O Poder Executivo regulamentará sua execução.

Art. 5º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de novembro de
2.021 - 57º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal
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