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Ano 2011

LEI Nº 11.139, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Estabelece procedimentos para o
uso de piscinas ao ar livre, públicas
ou privadas, destinadas a adultos
ou crianças e fixadas em residências
ou condomínios, no Município de
P orto Alegre.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Faço saber que a Câma ra Munic ipa l aprovou e eu, no uso das
atribuições que me confe re o inciso II do artigo 94 da L ei Orgâ nic a do
Município, sanciono a seguint e L ei:

Art. 1º
Ficam estabelecidos, nos termos desta Lei,
procedimentos para o uso de piscinas ao ar livre, públicas ou privadas,
destinadas a adultos ou crianças e fixadas em residências ou
condomínios, no Município de Porto Alegre.
Ar t. 2º Fic a obrigat ório, para o a cesso à s piscinas refe ridas no
caput do art. 1º dest a Le i, o uso de obst áculo c ont ínuo e rígido como cerca ou
mure ta, com, pe lo menos, 0,65m (zero vírgula sessent a e cinco met ro) de alt ura,
em t oda sua ext ensão.
P arágrafo úni co. O limite definido no caput de ste artigo poderá
se r garantido com a utilizaçã o de est rut uras móve is de c ont ençã o, desde que
aprovadas em laudos té cnicos que garanta m e ficác ia na pre ve nç ão de acide nt es
com bebês.
Ar t. 3º Os projet os e a exec uç ão do sist ema de recirc ula ção e
trata ment o de á gua da s piscinas exist ent es no Município de P ort o Ale gre
obedec erão à NBR nº 10.339, da Associaç ão Brasile ira de Normas Técnicas
(ABNT), e a todas as demais norma s de segurança que a substit uam ou
complement em, at endendo à s exigê ncias téc nicas de higie ne , se gurança e
confort o a os usuários.
Ar t. 4º Ficam ve da das a utilizaçã o ou a const rução de t rampolins
de qua lque r t ipo em pisc inas que não t enham a profundidade mínima de 3,5m
(t rês vírgula cinco met ros) na á rea de sa lto.
Ar t. 5º Os proje tos de iluminaç ão interna da s pisc ina s de ve m
empregar inst alaç ões de 12V (doze volt s), c om luminárias blindadas e que
disponham de fio t erra.
Ar t. 6º As bordas das pisc inas e as áreas de circulaç ão em seu
entorno deve m se r proje tada s com o uso de mat eria l ou re ve stiment o que lhes
aument e significat ivament e a aderê ncia, diminuindo os risc os de quedas dos
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usuários.
Ar t. 7º E nquanto não a tendidas a s exigência s de sta Le i, as piscinas
nã o poderã o se r utilizadas durant e o período em que a recirculação e o
trata ment o de água estiverem sendo proc essados.
Ar t. 8º VETADO.
Ar t. 9º VETADO.
Ar t. 10. A nã o observância às disposiç õe s dest a Le i sujeit ará o
infrat or, sucessivamente , às seguint es penalidades:
I – advert ência;
II – aut o de infra ção;
III – mult a de 3 (três) a 35 (trint a e cinco) Unidades Financ eiras
Municipais (UFMs);
IV – int erdiçã o por t empo mínimo de 30 (t rint a) dias; e
V – inte rdição at é o cumprimento das normas legais.
P arágrafo úni co. O proce sso administ rat ivo de imposição das
sa nções est ipuladas nest e art igo deverá ser prec edido de advertê nc ia por
escrit o, por meio da qual se dará à parte ou ao inte ressado conhecimento de
providênc ia ou medida que lhe caiba re alizar.
Ar t. 11. A aplicaçã o da s sanções previst as no art. 10 dest a L ei, no
que coube r, obe de cerá ao rit o e à s gra da ções previst as nos Ca pít ulos II e IV da
Lei Comple me nt ar nº 284, de 27 de outubro de 1992 – Código de Edificações do
Município de P ort o Alegre –, e alt erações poste riores.
Ar t. 12. Os valore s resulta ntes das multa s oriundas dest a L ei serão
de stinados ao Fundo Municipa l da Criança e do Adolescent e.

Ar t. 13. E sta Le i entra em vigor na dat a de sua publicaç ão.
P RE FE ITURA MUNICIPAL DE P ORTO AL E GRE , 11 de outubro de
2011.

José Fort unat i,
P refeit o.

Cássio Trogildo,
Secret ário Munic ipal de Obras e Viação.
Regist re -se e publique-se.

Urbano Schmitt ,
Se cret ário Municipal de Gest ão e
Acompanhament o E st rat égic o.
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