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Projeto de Lei n2 009'2021 

Declara como essencial a pratlca da atividade 
fisica e do exercicio fisico em estabelecimentos 
prestadores de services com essa finalidade, 
hem como em espacos publlcos, na forma que 
indica e da outras provtdenctas, 

Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuicoes legais, projeta a 
seguinte Lei:: 

Art. lQ - Fica reconhecida no municipio de Penaforte a pratica da atividade fisica e do 
exercf cio ffsico como essenciais para a populacao, podendo ser realizada em 
estabelecimentos prestadores de services destinados a essa finalidade, hem como em 
espacos publicos, desde que os praticantes e estabelecimentos obedecam a todas as 
regras sanitarias de combate e prevencao ao novo coronavirus SARS CoV-2, causador do 
COVID-19. 

Art 2Q - Cabera ao Poder Executivo estabelecer normas sanitarias e protocolos a serem 
seguidos, desde que nao impecam ou dificultem a pratica das atividades descritas no 
artigo 1 ° desta Lei. 

Art 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em 
contrario, 
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JUSTIFICA TIVA 

Ate 5 milhoes de mortes por ano poderiam ser evitadas se a populacao em todo o mundo 
fosse mais ativa. As novas diretrizes recomendam pelo menos 150 a 300 minutos de 
atividade aer6bica moderada a vigorosa por semana para todos os adultos, induindo 
quern vive com doencas cronicas ou incapacidade, e uma media de 60 dia para criancas e 
adolescentes. Estatisticas da Organizacao Mundial de Saude (OMS) mostram que um em 
cada quatro adultos e quatro em cada cinco adolescentes nao praticam atividade fisica 
suficiente. Globalmente, estima-se que isso custe US$ 54 bilh6es em assistencia medica 
direta e outros e US$ 14 bilh6es em perda de produtividade. 

Conceitualmente, e importante compreender que atividade ffsica e qualquer movimento 
corporal musculoesqueletico que gera dispendio energetico, enquanto exercicio fisico e 
a atividade planejada e estruturada com o objetivo de manter ou melhorar a aptidao 
fisica. 

Nesse contexto, para entendimento sabre a atuacao da Educacao Fisica na sociedade, 
ressaltamos o dispositivo no Art. 3o, da Lei Federal no 9.696/1998 que consagrou: 

"[. .. ) Compete ao Profissional de Educaciio Ffsica coordenar, planejar, 
proqramar; supervisionar, dinamizar, diriqir, orqanizar, avaliar e 
executar trabalhos, proqramas, pianos e projetos, bem como prestar 
services de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos 
especializados, participar de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares e elaborar informes tecnicos, cient(ficos e peda969icos, 
todos nas areas de atividades f(sicas e do desporto. (. .. )" 

A Constituicao Federal de 1988 em seu art 196, reconhece a saude como direito de 
todos e dever do Estado, cabendo a este promover condicoes indispensaveis ao seu 
pleno exercicio, atraves de politicas publicas que visem a reducao de riscos de 
comorbidades e agravos. 

A atividade ffsica e elemento determinante e condicionante da boa saude, devendo ser 
elevada a condicao de service essencial, conforme disposto no artigo 2o §lo e 2o da Lei 
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atividade fisica e do exercicio fisico, ministrados por profissionais de Educacao Fisica, 
como essenciais para a populacao. 

Por tudo que restou explanado nao restam duvidas acerca da necessidade de elevacao 
da pratica da atividade flsica e do exercicio fisico, a ser desenvolvida em 
estabelecimentos privados e publicos, a condicao de atividade essencial e primordial 
para a manutencao da boa saude, 

Plenario da Camara Municipal de Penaforte - CE, em 12 de Marco de 2021. 
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