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cÂmane MUNICIPAL DE BARREIRAS' ESTADo DA

de suas atribuiçóes legais e regimentais'

APROVA:
AÉ. 1" - Fica reconhecido no Municíp
e do exercício físico como essenc
estabelecimentos Prestadores de
em espaços Públicos em tempos
ou catástrofes naturais.

imposta(s).
de sua publicaçáo'
Art.20 -Esta lei entrará em vigor na data

2021 '
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JUSTIFICATIVA

presente proleto de lei que ora submeto à análise dos nobres pares tem por
escopo, garantir a essencialidade da atividade fisica e do exercício físico,

o

especificamente, na garantia do funcionamento de estabelecimentos prestadores de
serviços destinados a essa finalidade, contribuindo com o processo de qualificaçáo da
prestaçáo dos serviços em saúde ofertados por profissionais de educação física.
A saúde é um direito social consagrado no art. 60 da constituição cidadá de 1988,

devendo

o

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,

garantindo-a através de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos
de doenças e de outros agravos, assegurando acesso universal e igualitário às açÔes

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo a atividade física,
no
elemento determinante e condicionante como serviço essencial, conforme disposto

art. 20, §1o e § 2o c/c art. 30 da lei federal no 8080/90.

Por oportuno, devemos refletir sobre os critérios, estudos ou investigação
de
epidemiológica adotados pelo Poder Executivo para vedar o funcionamento
,,academias,,, ao passo em que, de acordo com a essencialidade, foi autorizado o
no
funcionamento condicionado de diversos Segmentos da cadeira de serviços

Município.

Damesmaforma,entende-Sequeaadequaçãoàsnormastécnicassanitáriase
de higiene estabelecidas pela secretaria de saúde, condicionando, entre outros
fatores, como capacidade e limitação de atendimento nos estabelecimentos'
possíveis de serem
agendamento, carga horaria de funcionamento, são perfeitamente
à prática de
atendidas pelos estabelecimentos prestadores de serviços destinados
atividades físicas.
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Por fim, entendemos ser possivel compreender, de maneira transparente e
equilibrada, o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus além das medidas
adotadas sobre o caráter sintomático, ampliando a atuação do poder público municipal
para as ações preventivas de promoçáo da saúde conjuntamente a estratéEia de

distanciamento social

e

Municipio. outrossim,

é

retorno gradativo dos diversos Setores econômicos do
fundamental que o Município garanta o acesso aos já

consagrados benefícios da atividade Íisica

e do exercÍcio fisico para a saúde

da

população.

Ante o exposto, e considerando as assertivas acima elencadas, submeto o
projeto de lei à análise dos nobres pares, esperando ao final o acolhimento e
aprovação da presente medida legislativa.

Sala das sessôes, 19 de fevereiro de 2021
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