
 
 

LEI Nº 3.156 DE 02 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

Ementa: Cria a competição esportiva municipal 

Triatlo, composta por três modalidades: Natação, 

Ciclismo e Corrida. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica autorizada o Poder Executivo a criar no âmbito do Município a competição 

esportiva Municipal Triatlo, composto por três modalidades: Natação, Ciclismo e 

Corrida. 

 

Parágrafo Único – A competição deverá ocorrer anualmente no mês de setembro, mais 

especificamente junto a comemoração do aniversário da cidade, em 21 de setembro. 

 

Art. 2º - A competição do Triatlo será dividida em três etapas, a natação, o ciclismo e a 

corrida, todas com largada e chegada, que serão realizadas no mesmo lugar. 

 

§ 1° - Entretanto dependendo da competição a saída e chegada podem ocorrer em 

lugares diferentes, com duas áreas de transição. 

 

I – Pode-se considerar área de transição como um “VESTIÁRIO”, esse lugar serve para 

os competidores colocarem a roupa, a cada modalidade. 

 

II – A área é delimitada antes, de começar a competição e é proibida invadir o espaço 

do outro competidor. 

 

§ 2° - NATAÇÃO: 

I - O local de competição deverá ser o Rio São Francisco, compreendendo o percurso 

da margem do Rio em Petrolina a outra margem na vizinha cidade de Juazeiro – BA, 

tendo como referência o círculo militar em Petrolina e a Marinha em Juazeiro – BA.  

 

II - Os competidores largam todos ao mesmo tempo e o percurso será delimitado por 

bóias que ficam no rio. O competidor pode praticar qualquer estilo para se mover na 

água. 

 

III - O Competidor que atrapalhar o seu oponente durante a natação pagará uma 

punição de 30 segundos, que ficará retido antes de começar o ciclismo. 

 

a) O competidor a critério do juiz da competição, pode receber cartão amarelo, ou até 

mesmo o vermelho. 

 

b) Essas normas está especificadas no regulamento da competição. 



 
 

 

§ 3° – CICLISMO: 

I – Após competir a prova da natação, no ciclismo não há largada, os competidores 

saem de acordo com a ordem que chegaram da natação. 

II – Os competidores durante a prova do ciclismo tem que ter cuidado para não colocar 

os pés no chão, é proibido. 

 

III – O percurso a ser percorrido, de acordo com a Comissão Organizadora do evento, 

poderá ser entre 10 e 15 quilômetros. 

 

§ 4° – CORRIDA: 

I – A corrida se configura na chegada e o término da prova também não tem largada, ou 

seja os competidores saem de acordo com a ordem que chegarem no ciclismo. 

 

II – Os competidores não podem correr descalços, sem a touca, os óculos de natação 

ou sem camisa apropriada. 

 

III – A distância do percurso, também a critério dos organizadores da prova poderá ser 

entre 10 e 15 quilômetros. 

 

Art. 3° - As inscrições para competir nas provas poderão ser feitas por atletas 

profissionais e/ou por armadores, não havendo restrições. 

 

§ Único – A quantidade de competidores que poderão se inscreverem para as provas, 

fica a critério do órgão competente do `Poder Executivo e a Comissão Organizadora. 

 

Art. 4° - A premiação dos competentes que chegarem em 1°, 2º e 3° lugares, como 

troféus e medalhas, fica a cargo dos organizadores da competição. 

 

Art. 5° - O Poder Executivo através do órgão competente da área de esportes e cultura 

poderá celebrar convênios e parcerias para custear as despesas de competição, 

podendo as pessoas físicas e privadas colocarem os seus nomes e marcas como 

publicidade. 

 

Art. 6° - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de 90(noventa) dias 

estabelecendo o regulamento e normas da competição. 

 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Autor: Cícero Freire  
 

  Gabinete do Prefeito, em 02 de abril de 2019. 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 



 
 

 

ATO DE SANÇÃO Nº 1279/2019 

 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas 

atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e 

considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado. 

 

 

 

- RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Cria a competição esportiva 

municipal Triatlo, composta por três modalidades: Natação, Ciclismo e Corrida” 

Tombada sob nº 3.156, de 02 de abril de 2019, publique-se, nos termos e na forma 

da lei. 

 

 
                                        

 

Gabinete do Prefeito, em 02 de abril de 2019. 

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 


