
LEI Nº 6.089, DE 5 DE JUNHO DE 2009. 
 

 
 
Dispõe  sobre normas de segurança para 
utilização   de  reservatórios   de     água, 
destinados   à utilização  coletiva      para banho,   
lazer   ou    esporte,   e  dá outras providências. 

 
 
 
  O Povo do Município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, por 
seus representantes, aprovou, e, eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
  Art. 1º A utilização de piscinas e/ou quaisquer reservatórios de água 
artificial ou natural, com profundidade superior a 50 (cinquenta) centímetros, explorados 
por qualquer entidade em recintos públicos ou privados e destinados à utilização 
coletiva para banho, lazer, ou esporte (quando da realização de competições e esportes 
radicais), ainda que sem fins lucrativos, será regulada de acordo com o disposto nesta 
Lei.  
 
       Art. 2º Competirá ao órgão designado pelo Poder Público Municipal, a 
fiscalização da presente Lei.  
 
          Art. 3º Denomina-se Guarda-Vidas a pessoa devidamente habilitada pelo 
Poder Público para esta função em piscina ou em área restrita ao banho, conforme o 
artigo 1º, ministrado ou supervisionado pelo Órgão Fiscalizador, para atuar na proteção 
aos usuários.  
 
        § 1º Os cursos de formação de Guarda-Vidas  serão ministrados por 
qualquer entidade civil, pública ou privada, credenciadas na forma da lei vigente.  
 
       § 2º Serão fornecidos exclusivamente, pela entidade pública ou privada 
responsável, documento que habilite a exercer a profissão, com validade máxima de 1 
(um) ano, expedido ao concluinte do curso de formação de Guarda-Vidas.  
 
       § 3º A renovação do documento previsto no § 2º será precedida de 
reavaliação do habilitado.  
 
         § 4º Os Guarda-Vidas deverão, durante todo o horário de trabalho, estar 
vestidos de sunga ou short e camiseta que tenha a inscrição “Guarda-Vidas”, de forma 
bem legível.  
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TÍTULO II 
 

DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
           Art. 4º É obrigatória nos locais definidos no art. 1º desta lei.  
 
          I – a presença de 1 (um) Guarda-Vidas para cada piscina ou reservatório 
de água, quando da existência de mais de uma piscina no estabelecimento; quando da 
existência de uma única piscina ou reservatório de água deve ser  2 (dois) o número 
mínimo de Guarda-Vidas. Em caso de utilização de rios, lagoas e represas deverá ter 2 
(dois) Guarda-vidas a cada 300 metros, contando a embarcação com, no mínimo, 2 
(dois) Guarda-vidas cobrindo a respectiva área; 
          II - a existência dos seguintes equipamentos e meios de proteção:  
  a)    cadeira de observação, adequada para serviço de Guarda-Vidas, com 
altura mínima de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) do nível do piso, com escada 
fixa, coberta e instalada próximo à(s) piscina(s), que permita ótima visualização do local; 
   b)    equipamento de salvamento para flutuação na piscina, tipo bóia 
circular de salvamento, com cabo retinida ou similar;  
  c)     2 (duas) cordas  com 30 (trinta) metros cada, para salvamento e 
isolamento;  
   d)    coletes salva-vidas;  
  e)    kit de primeiros socorros completos, com respirador artificial e pocket-
mask;  
  f)     colar cervical (nos tamanhos P, M e G);  
  g)    jogo de talas para imobilização (diversos tamanhos);  
  h)   máscara semi-facial de mergulho com snorkel e nadadeira;  
  i)     prancha longa (de preferência em polipropileno) com imobilizador de 
cabeça;  
  j)     óculos escuros;  
  k)    protetor solar;  
  l)     apito;  
  m)  cilindro de oxigênio com capacidade mínima de 1,50 m3 (um metro 
cúbico e meio) ou 400 ( quatrocentos) litros;  
  n)   manômetro com válvula redutora, fluxômetro e circuito capaz de 
fornecer oxigênio;  
  o)    placa ou sinalização que indique a(s) profundidade(s) máxima  e 
mínima da(s) piscina(s) ou balneário(s), seu(s) horário(s) de funcionamento, público 
máximo para cada piscina; sendo estas placas confeccionadas em tamanho  e forma 
conforme Instrução Técnica do CBMMG;  
  p)    grade ou cerca de proteção, com altura mínima de 1,50 metros e 
menos de 12 (doze) centímetros entre as barras verticais, quando se tratar de piscina.  
 
  § 1º Nos parques aquáticos que possuírem piscinas com sistema artificial 
de produção de ondas, é obrigatória, durante sua utilização, a presença de operador 
habilitado para interromper, de imediato o seu funcionamento, em caso de emergência.  
  § 2º As piscinas que não possuírem grade ou cerca de proteção, conforme 
estabelecido na alínea “p” do inciso II do caput, quando não estiverem sendo utilizadas 
deverão dispor de tela de proteção que será fixada e aplicada como cobertura do 
espelho de água.  
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  § 3º Os compressores destinados a filtrar a água das piscinas deverão ser 
ligados em horário propício, fora do horário de utilização das piscinas pelos banhistas.  
 
  § 4º Os equipamentos previstos nas alíneas de “a” até “n” do inciso II 
deverão permanecer à disposição do Guarda-Vidas, em local de fácil acesso, próximo à 
piscina em perfeitas condições de uso.  
 
  § 5º As piscinas e outras áreas de banho de acesso ao público, 
abrangidas pelo art. 1º em seu parágrafo único, somente poderão ser utilizadas se 
portarem alvará de funcionamento emitido pelo órgão previsto no art. 2º, dentro da 
validade nele estabelecida.  
 
 

TÍTULO III 
 

DAS RESPONSABILIDADES 
 

CAPÍTULO I 
 

Dos Clubes e Outras Entidades Semelhantes 
 

  Art. 5º Aos clubes, parques aquáticos, sociedades recreativas e similares, 
e quaisquer outras entidades públicas ou privadas que explorem área abrangida pelo 
art. 1º e seu parágrafo único, além de outras atribuições previstas em lei e norma 
específica, compete:  
 
  I – cumprir e fazer cumprir por seus usuários as disposições desta Lei e de 
normas específicas com ela relacionadas;  
  II – contratar os profissionais necessários ao cumprimento do disposto no 
inciso I e no § 1º do art. 4º;  
  III – adquirir ou confeccionar e manter em bom estado e em perfeitas 
condições de uso os equipamentos e meios de proteção previstos no inciso II do art. 4º;  
  IV – cumprir o disposto no § 2º do art. 4º, inclusive nos horários em que 
não haja acesso de público.  
 
 

CAPÍTULO II 
 

Dos Guarda-Vidas de Piscina 
 
  Art. 6º Aos Guarda-Vidas de piscina, quando contratados para trabalharem 
em áreas abrangidas pelo art. 1º, compete:  
  I – exigir o fornecimento dos equipamentos previstos nas alíneas  de “a” 
até “n” do inciso II do art. 4º, verificando se estão em perfeitas condições de uso;  
  II – manter-se corretamente uniformizado e atento durante todo o tempo 
em que estiver trabalhando;  
  III – alertar aos responsáveis pela área de banho sobre eventuais riscos;  
  IV – encerrar as atividades nas áreas aquáticas em caso de necessidade 
de se ausentar do local durante o período de utilização;  
  V – manter-se atualizado (treinamento e reciclagem realizado conforme 
previsto em legislação).  
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TITULO IV 
 

DAS PENALIDADES 
 
  Art. 7º A inobservância do disposto nesta Lei sujeita o infrator às seguintes 
sanções administrativas: 
 
  I – advertência escrita;  
  II – multa;   
  III – interdição, até que seja regularizada a situação.  
 
  § 1º A advertência escrita, em forma de notificação, será aplicada na 
primeira vistoria, constatado o descumprimento desta Lei ou de norma técnica 
regulamentar.  
 
  § 2º Sessenta dias após a formalização da advertência escrita, persistindo 
a conduta infracional, será aplicada multa de 80 a 2.401 UFPM (Unidade Fiscal do 
Município de Patos de Minas).  
 
  § 3º A multa será dobrada na primeira reincidência e havendo nova 
transgressão terá inicio o processo para cassação do alvará de liberação para 
funcionamento da edificação pela Prefeitura Municipal.  
 
  § 4º As multas previstas no § 2º e § 3º são independentes.  
 
  § 5º Após a primeira multa, o período para a aplicação de nova multa por 
reincidência deverá ser de no mínimo trinta dias.  
 
  § 6º A pena de interdição será aplicada sempre que houver situação de 
risco iminente devidamente fundamentado.  
 
  § 7º As multas deverão seguir uma sequência lógica de aplicação, 
devendo ser gradual e possuir o caráter instrutivo antes do punitivo.  
 
  § 8º As multas serão aplicadas quando houver o descumprimento de 
quaisquer determinações ou providências previstas nesta Lei.  
 
  § 9º A multa será aplicada levando-se em conta a área construída da 
edificação ou da área de risco do seguinte modo:  
 
  I - área até 300m2 - multa de 100 UFPM (Unidade Fiscal do Município de 
Patos de Minas);  
  II - área de 301m2 a 750 m2 - multa de 200 UFPM (Unidade Fiscal do 
Município de Patos de Minas);  
  III - área de 751m2 a 1.500 m2 - multa de 300 UFPM (Unidade Fiscal do 
Município de Patos de Minas);  
  IV - área de 1.500m2 a 5.000 m2 - multa de 400 UFPM (Unidade Fiscal do 
Município de Patos de Minas);  
  V - área acima de 5.000m2 - multa de 500 UFPM (Unidade Fiscal do 
Município de Patos de Minas);  
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  § 10. As multas serão aplicadas pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Orçamento.  
 
 

TÍTULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
  Art. 8º Os clubes, parques aquáticos, sociedades recreativas e similares e 
quaisquer outras entidades públicas ou privadas que explorem área abrangida pelo art. 
1º e seu parágrafo único estarão sujeitos às sanções estabelecidas nesta Lei, além de 
outras responsabilidades civis e criminais previstas em legislação específica ou geral.  
 
  Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 
(sessenta) dias.  
 
  Art. 10. Os clubes, parques aquáticos, sociedades recreativas e similares 
e quaisquer outras entidades públicas ou privadas que explorem área abrangida pelo 
art. 1º e seu parágrafo único terão 120 (cento e vinte) dias de prazo, após a 
regulamentação desta Lei, para se adaptarem às normas estabelecidas.  
 
            Art. 11. Poderá o Município firmar convênio com o Governo do Estado de Minas 
Gerais, através do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, visando à efetiva 
fiscalização para o cumprimento da presente Lei.  
 
  Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 
4.992, de 23 de janeiro de 2001. 
 
  Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 5 de junho de 2009, 121º ano da 
República e 141º ano do Município. 

 
 
 

 
Maria Beatriz de Castro Alves Savassi 
Prefeita Municipal 
 
 
Emanuel da Paixão Kappel 
Secretário Municipal de Governo 
 
 
João Alfredo Costa de Campos Melo 

 Procurador Geral do Município 
 

 
 


