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Camara Municipal de Roseira

PROJETO DE LEI ORDINARIA N° 01 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Regulamenta a aplicaqdo da Lei Federal n° 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020 no ambito do 

municlpio de Roseira, para definir os serviqos 

publicos e as atividades essenciais.

Objeto

Art. 1° Esta Lei regulamenta a aplicagao da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, para definir os serviqos publicos e as atividades essenciais, seguindo as diretrizes 

estabelecidas na Aqao Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341 do Supremo Tribunal 

Federal.

A

Ambito de aplicaqao

Art. 2° Esta Lei aplica-se no ambito do Municipio de Roseira, englobando a 

administraqao publica municipal direta e indireta, suas autarquias e fundaqoes, os entes 

privados cujas atividades sao prestadas no municipio e as pessoas naturais.

Serviqos publicos e atividades essenciais

Art. 3° As medidas previstas na Lei n° 13.979, de 2020, deverao resguardar o exercicio e 

o funcionamento dos serviqos publicos e atividades essenciais a que se refere o §1° desta 

Lei.

§1° Sao servi90s publicos e atividades essenciais aqueles indispensaveis ao atendimento 

das necessidades inadiaveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se nao 

atendidos, colocam em perigo a sobrevivencia, a saude ou a seguran9a da populaqao, tais
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I - Academias de esporte de todas as modalidades.

Paragrafo unico. Os estabelecimentos previstos nesta lei deverao observar as regras e 

determina9oes estabelecidas pela autoridade sanitaria municipal, tais como limita9ao do 

numero de pessoas, distanciamento entre os frequentadores e uso de EPI’s (equipamentos 

de prote9ao individual), de forma a impedir a propaga9ao de doen9as, de acordo com a 

gravidade da situa9ao e, desde que por decisao devidamente fundamentada, a qual 

indicara a extensao, motivos e criterios tecnicos e cientificos embasadores das re s t^ o es  

que porventura venham a ser expostas.

Regulamenta9ao

Art. 4° O Poder Executivo Municipal regulamentara esta lei atraves de Decreto em ate 

15 (quinze) dias apos a sua publica9ao.

Vigencia

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publica9ao.

Plenario Vereador Joao Caltabiano, 05 de Abril de 2021.

APROVADO Autor do Projeto de Lei Ordinaria
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Justificativa

O presente projeto de lei que ora submeto a analise dos nobres pares tern por 

objetivo garantir a essencialidade da atividade fisica e do exercicio fisico, e garantir o 

funcionamento de estabelecimento que prestam estes servi90s de saude por profissionais 

de educa?ao fisica. A atividade fisica regular e capaz de proporcionar melhorias na 

circula9ao sanguinea, no sistema imunologico, ajuda a emagrecer, diminui os riscos de 

doen9as cardiacas, fortalece os ossos, diminui e regula os niveis de colesterol, 

triglicerides, previne doen9as como depressao, obesidade etc.

Esses beneficios podem ser alcan9ados em cerca de 1 mes apos o inicio da 

atividade fisica regular, como: caminhadas, pular corda, correr, dan9ar ou praticar 

muscula9ao. Ja o exercicio fisico e a “atividade fisica” de forma planejada e estruturada 

com o objetivo de manter ou melhorar a aptidao fisica e deve ser operacionalizada por 

profissional da area.

Lei Federal 9696/1998: Art. 3° Compete ao Profissional de Educa9ao Fisica 

coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e 

executar trabalhos, programas, pianos e projetos, bem como prestar servi9os de auditoria, 

consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes 

multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes tecnicos, cientificos e 

pedagogicos, todos nas areas de atividades fisicas e do desporto.

A nossa Carta Magna trata de forma clara que a saude e um direito de todos e um 

dever do poder publico de prover as condi9oes necessarias para o melhor 

desenvolvimento do pleno exercicio deste direito consagrado no artigo 6° da nossa 

Constituiqao Federal, por meio de politicas economicas e sociais com foco na redu9ao de 

doenqas tanto fisicas como psiquicas.

Tambem temos lei federal que “Dispoe sobre as condi9oes para a promo9ao, 

prote9ao e recupera9ao da saude, a organiza9ao e o funcionamento dos servi9os 

correspondentes e da outras providencias” e que destaca o direito fundamental da saude.

Lei Federal 8080/1990: Art. 2° A saude e um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condi9oes indispensaveis ao seu pleno exercicio. §1° O dever 

do Estado de garantir a saude consiste na formula9ao e execuqao de politicas economicas
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e sociais que visem a redu9ao de riscos de doen9as e de outros agravos e no 

estabelecimento de condi9oes que assegurem acesso universal e igualitario as a9oes e aos 

servi9os para a sua promo9ao, prote9&o e recupera9ao. §2° O dever do Estado nao exclui 

o das pessoas, da familia, das empresas e da sociedade.

Portanto, da simples analise do texto supratranscrito, tem-se que e direito 

fundamental de qualquer pessoa a saude. Ainda podemos estender a importancia, entao, 

as “academias de muscula9ao, ginasticas, nata9ao, hidroginastica, artes marciais e demais 

modalidades esportivas”, como ferramentas para preserva9ao deste direito fundamental, 

todas com o auxilio de profissionais de educa9ao fisica na presta9ao deste servi9o 

essencial a saude, resultando em um aperfei9oamento fisico e psicologico, ensejando o 

direito a dignidade da pessoa humana, inclusive em tempos de pandemia.

Assim, em virtude da relevancia do tema para a sociedade como um todo, que 

julgo ser importante essa discussao em nossa Casa Legislativa, apresento o presente 

projeto de lei a aprecia9ao dos meus nobres pares e ja  solicito o apoio a esta iniciativa.

Plenario Vereador Joao Caltabiano, 05 de Abril de 2021.

Autor do Projeto de Lei Ordinaria
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