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A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, aprova 

a seguinte Lei: 

Art. 1° As pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam atividades relacionadas à prática dos 

denominados esportes e atividades radicais ou de aventura deverão observar as normas e 

diretrizes estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo único. As atividades mencionadas neste artigo deverão ser realizadas em locais 

apropriados ou autorizados mediante utilização de equipamentos adequados, preservando-se os 

espaços públicos e naturais e garantindo-se a segurança individual e coletiva. 

Art. 2° As pessoas físicas ou jurídicas de que trata esta lei, além de atenderem à legislação 

pertinente em vigor, deverão: 

I — utilizar locais adequados e equipamentos de segurança em perfeito estado de conservação; 
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II — colher assinatura dos participantes em termo de responsabilidade, onde deverão constar as 

características das atividades a que serão submetidos e seus riscos intrínsecos; 

III — as competições e atividades de alto risco, organizadas por pessoas jurídicas, deverão dispor 

de atendimento médico de natureza emergencial, 

Art. 3° O descumprimento desta Lei por pessoas físicas, sujeita o praticante a ser impedido de 

exercitar o esporte na, até a regularização da situação. 

Art. 4° As pessoas jurídicas que descumprirem a presente Lei, estarão sujeitas as seguintes 

penalidades: 

I — multa no valor de 5 (cinco) UFMP (Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba), na 

primeira infração; 

II — multa base cobrada em dobro, nas infrações subsequentes. 

Parágrafo único. O valor da multa de que trata este artigo será atualizado de acordo com a UFMP 

do município de Pindamonhangaba. 

Art. 5° Deverão ter cartazes afixados em todos os espaços públicos utilizados para a realização 

de esportes e atividades radicais ou de aventura, com as diretrizes para o uso do espaço, bem 

como o equipamento de segurança necessário, garantindo a segurança dos atletas. 

Paragrafo Único: os atletas deverão utilizar roupas apropriadas para cada tipo de modalidade 

além disso deveram utilizar os equipamentos de segurança listados abaixo: 

I — Para a prática de Skate, Patins e BMX, os atletas deverão utilizar: Capacete, joelheira, 

cotoveleira e luvas munhequeiras. 

II — Para a prática de Escalada e Rapei os atletas deverão usar: Cadeirinha, capacete, freio atc, 

grigri ou oito (no caso de rapei), corda dinâmica de no mínimo 9 mm com dobro do tamanho em 

relação a altura do local, 

III - Para a prática de Moutain Bike os atletas deverão usar Capacete e lanterna no caso de pedal 

noturno. 
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IV — Para a prática de Canoagem os atletas deverão utilizar capacete, colete salva-vidas, remos, 

cabo resgate e embarcação apropriada para o local (caiaque de plástico, fibra ou inflável) 

V — Para a prática de Motocross os atletas deverão usar Capacete, luvas, botas, cotoveleiras, 

joelheiras. 

Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentarias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 05 de março de 2018. 

Vereador 	 RÃES — Renato Cebola 

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br   



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

JUSTIFICATIVA 

A presente iniciativa pretende regulamentar a utilização de equipamentos de segurança na 

prática dos esportes e atividades radicais ou de aventura no município de Pindamonhangaba. 

A prática de esportes radicais pode apresentar riscos de queda, fraturas e lesões. Para 

evitar ou amenizar os acidentes, o uso de equipamentos de segurança são indispensáveis. 

Os esportes radicais oferecem ao seu participante, além de correr riscos (e principalmente 

o risco de morte), a emoção da adrenalina (hormônio que o organismo libera diante das situações 

de medo e excitação). Quem pratica, descreve sentimentos de liberdade, de emoção, de aventura, 

de êxtase e de superação de seus limites. Mas limites e cuidados é o que requer qualquer 

atividade física, ainda mais para quem pratica esportes radicais. É importante manter-se ativo, 

mas sempre com cautela. 

Assim a obrigatoriedade da utilização do item de segurança impedirá as piores 

consequências dos acidentes aos atletas e usuários. 

É sabido que as próprias entidades não governamentais que incentivam a prática do 

esporte demandam a exigência do uso de equipamentos de segurança , com a finalidade de dar 

mais segurança aos praticantes. 

Desta forma, conto com o apoio dos Nobres Vereadores, para a aprovação da proposta, que 

reputo de grande relevância social. 
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