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PARECER Nº 856/2010 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 707/09  
Trata-se do Projeto de Lei nº 707/09, de autoria da nobre Vereadora Mara Gabrilli, 
que determina observância dos parâmetros de segurança estabelecidos para a 
construção e manutenção de sistemas de circulação e tratamento de água de 
piscinas.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, em 17/03/10.  
A propositura visa estabelecer a obrigatoriedade da observância de parâmetros 
para a construção e manutenção de piscinas, considerando o seu potencial lesivo, 
quando não implantadas em conformidade com as normas técnicas adequadas, 
fazendo referência á NBR 10.339, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, em especial aos aspectos relativos à construção dos sistemas de circulação e 
tratamento de água, para o atendimento das exigências de higiene, segurança e 
conforto dos usuários.  
A inadequação dos dispositivos de sucção dos sistemas de recirculação e 
tratamento de água, em piscinas de uso público ou particular, pode ocasionar 
acidentes de graves conseqüências aos usuários, em alguns casos levando ao óbito, 
havendo diversos relatos de afogamentos de crianças pela impossibilidade de se 
desprenderem de tais dispositivos. É possível afirmar, portanto, que se constitui em 
item de fundamental importância, no que se refere à segurança, quando se trata da 
construção de piscinas.  
Considerando, assim, que a matéria tratada pelo Projeto de Lei é de extrema 
relevância, que tem como objetivo essencial preservar a saúde e a integridade 
física da população, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 707/09.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
04/08/2010.  
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