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(Dispõe sobre a Vedação a instalação e a 
adequação de banheiros e vestiários, em 
estabelecimentos públicos ou privados, para uso 
comum por pessoas de sexos diferentes em locais 
de acesso do público em geral.) 

ANA JÚLIA PAGANOTTI BORGES SILVA, GEOVANI PEREIRA LOPES, LEONARDO 
ANTUNES DE SOUZA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS PEREIRA, MARCELO APARECIDO 
CAMILO DA SILVA e MARIA INES RIBEIRO Vereadores do Município de Mesópolis, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresentam o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 1º Ficam vedadas a instalação e a adequação de banheiros e vestiários, 
em estabelecimentos públicos ou privados, para uso comum por pessoas de sexos 
diferentes em locais de acesso do público em geral, tais como Shoppings, Bares, 
Restaurantes e similares, Supermercados e Hipermercados, agências bancárias, 

Escolas públicas e privadas, repartições da administração direta, Autarquias, 
Fundações, Institutos, dentre outros locais públicos e privados. 

Art. 2º. Não se aplica o disposto nesta Lei aos estabelecimentos públicos ou 
privados que, até a data de publicação desta lei, exista apenas um único banheiro ou 
vestiário. 

8º único. As instalações de banheiros e vestiários que trata o caput deste 
artigo deverão garantir condições de privacidade individual a quem dele se utilizar. 

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei, pelos estabelecimentos 
privados, acarretará a aplicação gradativa das seguintes penalidades: 

| - Advertência escrita, na primeira autuação, com a determinação para 
regularização em até 30 (trinta) dias; 

Il - multa de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), após decorridos o prazo de 
regularização, esta não tiver ocorrida, ficando o infrator obrigado a efetuar a 
regularização em até 30 (trinta) dias contados da data da segunda autuação; 

HI - suspensão temporária das atividades do infrator até a regularização 
da ilegalidade apurada, caso a regularização não tenha ocorrido no prazo fixado no 
inciso anterior. 

Art. 4º A fiscalização poderá ser realizada por todas as secretarias e órgãos 
da administração pública direta municipal. 
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Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Mesópolis, 16 de novembro de 2022. 

  

  

Co 
Maria Inês Ribeiro Leonardo A. de Souza Ana Júlia P. Borges Silva 

Presidente Vice Presidente 2a Secretária 

Luiz C. dos Santos Pereira “ Marcelo Ap. É. da Silva Geovani Pereira Lopes 

Tesoureiro 1º Secretário Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de lei veda a instalação e a adequação de banheiros e 

vestiários, em estabelecimentos públicos ou privados, para uso comum por pessoas 

de sexos diferentes em locais de acesso do público em geral. 

A Constituição de 1988, dentre vários direitos alargados e tutelados, abrigou em 

seu texto a proteção à intimidade do cidadão, assim descrita no inciso X do artigo 5º: 

"São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. 

A intimidade, na concepção jurídica, trata-se de um campo discreto frequentado 

unicamente pelo interessado. É o espaço em que vai encontrar consigo mesmo, sem 

qualquer acesso à curiosidade privada. Neste reino pode desfilar tudo que é mais 

precioso para a pessoa, inclusive o direito a intimidade com o próprio corpo, que é o 

que se busca com o presente projeto, tendo como premissa a garantia da dignidade 

da pessoa humana enquanto ser humano nas relações afetivas intraindividuais. 

Portanto, o projeto em epígrafe é de suma importância, razão pela qual contamos 

com a compreensão sempre peculiar de Vossas Excelências para a aprovação desta 

  

    
  

matéria. 

Mesópolis, 16 de novembro de 2022. 

Maria Inês Ribeiro Leonardo A. de Souza Ana Júlia P. Borges Silva 
Presidente Vice Presidente 2a Secretária 

Luiz C. dos Santos Pereira MarceloAp. C. da Silva Geovani Pereira Lopes 
Tesoureiro 1º Secretário Vereador 
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