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INDICAÇÃO Nº ____/2020 

 

 

Senhor Presidente, 

  

Nos termos do art. 147 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Itaituba, requer 

o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA -  VALMIR 

CLIMACO; 

Indica ao chefe do Poder Executivo, que seja autorizado no âmbito do Município de Itaituba 

através de Decreto Municipal o funcionamento dos estabelecimentos de academia e 

restaurantes por meio do isolamento vertical com as restrições e medidas de prevenção 

necessárias ao combate do COVID-19. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA. 

Com grande apreço e consideração nos dirigimos a Vossa Excelência a presente 

indicação. 

Diante da necessidade da adoção medidas de combate ao enfrentamento do COVID-

19, o Decreto nº 036/2020 no art. 5º determinou a suspensão de atividades esportivas, 

academia e escolinhas de treinamento públicas e privadas, como academias ao ar livre, pelo 

prazo de 15 dias a contar de 19 de março de 2020. 

Na sequência o Decreto nº 037/2020, trouxe novas medidas, com efeitos enquanto 

perdurasse o estado de emergência, e restringiu o horário de funcionamento do comércio 

pelo período de 23/03/2020 a 04/04/2020. 

Posteriormente o Decreto nº 038/2020 determinou no art. 8º que os prestadores, 

públicos ou privados, bem como os estabelecimentos comerciais não afetados pelo 
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presente Decreto, ou por normativa Estadual ou Federal, podem funcionar em horário 

normal, obedecendo as regras de higienização estabelecida nos incisos I e II. 

Ocorre que, o Decreto nº 609/2020 do Estado do Pará, determinou em seu art. 14 o 

fechamento das academias e restaurantes, pelo prazo do Decreto. 

É claro que neste momento delicado que o mundo está enfrentando faz-se 

necessária a adoção de medidas excepcionais no combate ao COVID-19.  

Todavia, o Estado do Pará, ao possibilitar a abertura do comércio em geral com a 

adoção das medidas de prevenção, e determinar o fechamento dos restaurantes e 

academias, age de forma genérica, e adota dois pesos e duas medidas.  

Assim, faz-se necessário que também seja assegurado as academias e restaurantes o 

funcionamento com restrições, adotando para esses estabelecimento o isolamento vertical, 

de modo a restringir o acesso das pessoas que se encontram no grupo de risco. 

Aliás, destaca-se que não se trata aqui de estabelecer uma comparação de troca de 

vida/dinheiro, mas sim, de olhar para esses indivíduos que dependem dessas atividades 

para sua subsistência, proprietários, funcionários, familiares. Pois, uma recessão implica 

mais desemprego, mais miséria e queda na arrecadação do governo, que implicaria menos 

recursos para o próprio sistema de saúde. 

Ademais, há de se mencionar que a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 6.3414, do Distrito Federal, reconheceu que Estados, Distrito Federal 

e Municípios também podem criar ações de prevenção em relação à Covid-19, pois a 

competência para tratar de normas de cooperação em saúde pública é comum entre União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Assim, o Município possui competência acerca dos assuntos que lhe são comuns, do 

seu interesse institucional e de proteção de sua população. Portanto, cada município deve 

avaliar de acordo com sua realidade e em defesa dos interesses da população, medidas 

mais ou menos restritivas, funcionamento de comércio, circulação de pessoas, regras de 

logística diferenciada no interior da cidade. 
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Desse modo, faz-se necessário seja observada a realidade local, que é bastante 

diferente da Capital do estado, para determinar o funcionamento das academias 

restaurantes em nosso Município. 

Assim, são imprescindíveis a adoção de medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública que visem a redução dos riscos da doença,  mas, por outro, 

lado há de se preservar ainda o  direito constitucional de livre exercício profissional 

previsto no art.5º, XIII da CF,  para assegurar, ainda que de forma restrita, o exercício 

da atividade dos proprietários de academias e restaurantes, considerando que o 

comércio local voltou a funcionar em horário regular, e os referidos estabelecimentos 

encontram-se fechadas há 30 dias. 

Desse modo, em razão dos fundamentos acima expostos, vem perante Vossa 

Excelência apresentar a presente indicação, para que seja autorizado através de Decreto 

Municipal, o funcionamento das academias e restaurantes, com a restrição de acesso as 

pessoas que pertencem ao grupo de risco, e a determinação das seguintes regras de 

higienização para prevenção ao combate ao Covid-19. 

Regras para restaurantes: 

1- Não poderão frequentar o estabelecimento as pessoas que estejam no grupo de 

risco; 

2- Funcionar com apenas 50% de sua capacidade de público;  ou nº de pessoas por 

horário; 

3- Disponibilizar álcool 70º ou, na sua falta, disponibilizar pias com água e sabão, 

para funcionários e clientes; 

4- Manter distância de 1,5m entre as mesas; 

5- Utilização de máscaras por todos os funcionários e clientes; 

6-  Higienizar bancos, pisos, corrimões e demais áreas de uso comum com 

desinfetante hipoclorito de sódio ou água sanitária, conforme indicação a ser 

exarada pela Vigilância Epidemiológica Municipal; 

7- Manter ventilados ambientes de uso dos clientes.  
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Regras para academias: 

1- Não poderão frequentar o estabelecimento as pessoas que estejam no grupo de 

risco; 

2- Funcionar com apenas 50% de sua capacidade de público;  ou nº de pessoas por 

horário; 

3- Disponibilizar álcool 70º ou, na sua falta, disponibilizar pias com água e sabão, 

para funcionários e clientes; 

4- Disponibilizar álcool 70º para que cada cliente faça a higienização dos 

equipamentos; 

5- Utilização de máscaras por todos os funcionários e clientes; 

6-  Higienizar bancos, pisos, corrimões e demais áreas de uso comum com 

desinfetante hipoclorito de sódio ou água sanitária, conforme indicação a ser 

exarada pela Vigilância Epidemiológica Municipal; 

 

Itaituba/PA, 20 de abril de 2020. 
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