
Estado da Paraiba
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPEDB

Casa Senador Ruy Carneiro
Gabinete Vereador Antonio Car]os Souza da Si]va

APROVADO

".f rg  92     0&1

ARTONrocAIi#IADAsiuvA

2oSECRETARIO

PROJET0 DE LEI N°  12 /2021

Autor: Vereador Antonio Carlos Souza da Silva

DISPOE  SOBRE  0  RECONIIECIRENT0  DAS
ACADEMIAs  DE  GINASTlcA,  ESTfrolos  DE
MUSCULACAO,      DE      ESPORTES,      ARTES
MACIAIS    E    CONGENERES    DE    PEQUENO,
MEDIO   E   GRANDE   PORTE   VOLTADOS   A
ATIVIDADE       F±SICA       COMO       SERVIC0
EssENCIAL A sAtoE pdeLlcA, NO AMBITO
D0 MUNIcfpI0 DE MAMANGUAPEffB.

A Camara Municipal de Mamanguape Paraiba decreta:

Art. 1° Fica reconhecido as academias de ginastica, esthdios de musculagao, de esportes,
artes maciais e congeneres de pequeno, m6dio e grande porte voltados a atividade fisica como
servigo essencial a satide ptiblica, no ambito da cidade de MamanguapemB.

Art. 2° A essencialidade estabelecida no Art. 1 ° desta Lei, abrange todas as manifestap6es
e praticas corporais nos locais orientados por profissionais habilitados e registrados no Conselho
Profissional, realizadas em anibientes ptiblicos ou privados, conforme estabelece a Resolugao
046/2002 do Conselho Federal de Educapao Fisica.
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Art. 3° As atividades cousideradas essencials por esta lei deverao cumprir as orientap6es
dos 6rgtos de sahde competentes para o devido fimcionanento em momentos de crise de sadde
phblica ou em catdstrofes.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapto.

Sala das Reuni6es da camera Municipal de MamanguapeA'B 24 de mango de 2021.
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ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA

VEREADOR
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Justificativa:

0presenteProjetodeLei6apresentadoemummomentoemquehaaretomadadofuncionamento
das  academias  e  estddios  de  gindstica,  musculapfro  e  de  atividades  fisicas  em  geral.  Este
importantesetorfoidurarnenteafetadoduranteaPandemiacausadacomaCovid-19.Noentanto,
o seu funcionanento 6 essencial para que os seus usuinos possam manter-se saudavel nestes
momentos.

Apesar dos estudos, e do desenvolvimento de vacinas para o Covid-19, percebe-se que a manter-
se saudavel e com a sadde em dia e a melhor forma de se evitar o agravarnento desta doenga e de
outros problerms de salde, como diabetes e problemas circulat6rios.

Eimportanteressaltarqueesteslocalssaofiscalizadospelosdrgfrosdevirilfrociasanitariaepelo
Conselho  Federal  e Regional  compctente para o  exercicio  da profissao  dos profissionais  de
Educapao  Fisica.  Sendo  todas  as  atividades  al  praticadas  acompanhadas  por  profissionais
treinados e capacitados para tanto.

Com isso, com o devido acompanhanento profissional e com respeito ds medidas sanitarias e
multo  pouco  provivel  a  possibilidade  de  contaminap6es  nesse  anbiente  e  sendo  o  seu
fimcionanento essencial para a populapao sempre, para que seja garantido o ben-estar da sande
dela.

Por isso, solicitanos aos nossos pares, vereadores que aprovern este Projeto de Lei e a prefeita de
MamangunpeAI'B que o sancione.

Sala das Reuri6es da cfroara Municipal de Mamanguape/PB 24 de mareo de 2021.
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ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA

VEREADOR
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Anexo:

Os estabelecimentos que se referem a esta lei devem cumprir as medidas preventivas
contidas mos decretos estadunis e municipais.

•    Atendimento com hofario agendado.,
•    Atender no maximo 50% do pbblico.,
•    O pdblico deve permanecer no local por ate 1 hera.,
•    Medir a temperatura dos usuarios.,
•    Exigir o uso da mascara, cobrindo bcoa e nariz.,
•    Disponibilizar   alcool   em   gel   70%   para   higienizapao   das   maos   e   dos

equipamentos.,
•     Limpar os equipamentos antes e depois do uso.,
•    Obedecer ao distanciamento deteminado.,
•     NIo receber pessoas com sintomas de febre, gripe, esfriado entre outros.,
•    O ambiente deve estarbem arejado.,
•    Seguindo todas as normas ap6s, uma fiscalizapfro pelos 6rgaos competentes, estes

ambientes estafao autorizados para seu funcionanento. ,
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