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PARECER 756/01 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0072/99 
Trata-se do Projeto de Lei de autoria do Vereador Antonio Goulart, que visa incluir o sub-
item 14.1.2.9 ao item 14.1.2. que integra o capítulo 14 do Código de Obras e Edificações 
(Lei 11.228 de 25 de junho de 1.992) estabelecendo que as praças de alimentação dos 
Shoppings Centers ou locais destinados ao consumo de alimentos deverão dispor, dentro 
dos limites daquela área, de um lavatório a cada 200 (duzentos) metros de área ou 
fração. 
O Código de Obras e Edificações estabelece em seu item 14.1 que o número de 
instalações sanitárias será determinado considerando a população calculada, conforme os 
índices de lotação da tabela do item 12.6.1. 
No caso de restaurantes é exigido 1 (um) lavatório para cada 20 pessoas. Para áreas de 
200 m2 temos a exigência é de 10 lavatórios, conforme item 14.1.2 do Código (Lei 
11.228/92). 
O projeto do nobre Vereador não esclarece se o(s) lavatório(s) exigido(s) pode ser 
considerado dentre os já determinados no Código. Porém é bastante claro ao dispor 
sobre a necessidade de sua localização dentro do recinto.  
Face ao exposto a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente entende 
que a propositura do autor justifica-se pela real necessidade de se prever as condições 
de higiene nas proximidade dos locais de consumição de alimentos, mas que o número 
de lavatórios exigidos pelo Código de |Obras já é suficiente.  
Destaforma, a Comissão de Política Urbana se posiciona favoravelmente à presente 
propositura, na forma do substitutivo apresentado a seguir. 
Tem-se, assim: 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE AO PL Nº 072/99 
Inclui sub-item ao item 14.1.2 da Lei 11.228 de 25 de junho de 1992, e dá outras 
providências. 
Art. 1º - Fica o item 14.1.2 da lei 11.228/92 acrescido do seguinte sub-item: 
"14.1.2.9 - Será obrigatória a localização nos recintos destinados a consumição de 
alimentos nos centros de compras, dos lavatórios exigidos conforme as disposições do 
item 14.1.2, na proporção de 1(um) lavatório para cada 200 (duzentos) m² de área ou 
fração."  
Art. 2º - As edificações existentes deverão ser adaptadas, para atender ao disposto no 
artigo 1º desta lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua 
publicação.  
Art. 3º - O descumprimento ao disposto na presente lei implicará multa de R$ 1000,00 
(mil) reais, duplicadas em caso de reincidência. 
Parágrafo único: O valor da multa de que trata este artigo será atualizado, anualmente, 
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que , 
no caso de extinção desse índice, será adotado outro índice criado por legislação federal 
e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 
em contrário. 
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