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"Estabelece a obrigatoriedade de instalação de vestiário familiar em Centros 
Esportivos, Centros da Comunidade e outros equipamentos esportivos situados no município 
de São Paulo, e dá outras providências. 

Art. 1º Os Centros Esportivos, Centros da Comunidade e outros equipamentos 
esportivos situados no município de São Paulo, deverão ser providos de vestiário familiar, para 
uso exclusivo de crianças de até 10 (dez) anos de idade acompanhadas do responsável. 

§ 1º O vestiário familiar consistirá em um espaço próprio ou compartilhado, no qual 
homens e mulheres poderão assistir seus filhos para se trocarem, podendo ele ser um espaço 
exclusivo ou área a parte do vestiário comum, desde que separado por divisória que garanta a 
privacidade. 

§ 2º O equipamento atenderá aos requisitos técnicos fixados em norma expedida pelos 
órgãos oficiais competentes ou, caso não existam, pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT. 

§ 3º A emissão da licença ou autorização de funcionamento, pelo Poder Público 
Municipal, dos novos estabelecimentos, públicos ou privados, a que se refere este artigo fica 
condicionada ao atendimento do disposto nesta Lei. 

§ 4º Os estabelecimentos públicos já em funcionamento adaptar-se-ão ao disposto 
nesta Lei no prazo de 12 (doze) meses. 

§ 5º No caso de estabelecimentos privados já em funcionamento, será ofertado o "Selo 
Vestiário Familiar" para aqueles que adaptarem suas instalações de acordo com o disposto 
nesta lei. 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º As disposições desta Lei serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo 
Municipal em 90 (noventa) dias. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões competentes." 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 82 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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