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Prezado Prefeito e 

Prezados Secretários, 

 
 Na oportunidade em que cumprimento-lhes, encaminho o presente ofício 

como forma de indicação para que a Prefeitura de São Leopoldo conceda a 

permissão de reabertura das academias e centros de treinamento, pelos 

fundamentos de fato e de direito que desde já passa a expor e requerer: 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que 
institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e 
enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 
  

O supramencionado Decreto além de reiterar o estado de calamidade em 
decorrência do surto provocado pelo novo Corononavírus, também dividiu o 
Estado por regiões definindo, desta forma, o funcionamento dos setores através 
de classificações por cores conforme o grau de risco em saúde (amarela, laranja, 
vermelha ou preta). 

Os indicadores são atualizados semanalmente e disponibilizados em 
sítio1 próprio, criado para fins de controle e disponibilização de informações 
sobre o avanço do flagelo.  

 
1  https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br 

http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55240-2020-rio-grande-do-sul-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/


Com efeito, nas bandeiras amarela e laranja, entre outros serviços, 
podem funcionar com atendimento restrito academias de ginástica, Centro de 
Treinamento. 
 

Atualmente a Cidade de São Leopoldo está classificada como "bandeira 
laranja", médio risco2. 
 

 - DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PERMANENTES NOS 

ESTABELECIMENTOS ESTIPULADAS PELO DECRETO N°55.240/2020: 

Dadas as circunstâncias provocadas pela disseminação do Coronavírus, 
bem como o compromisso firmado por todos no controle do avanço do flagelo, 
tornou-se absolutamente necessário a criação de medidas sanitárias e 
permanentes de modo que, quando adotadas, auxiliam na contenção do avanço 
da infecção. Assim: 

São de cumprimento obrigatório, em todo o território estadual, 
independentemente da Bandeira Final de cada Região, por todo e 
qualquer estabelecimento destinado a utilização simultânea por 
várias pessoas, de natureza pública ou privada, comercial ou 
industrial, fechado ou aberto, com atendimento a público amplo ou 
restrito, devendo o responsável cumpri-las e, quando for o caso, 
exigir o seu cumprimento pelos empregados, clientes ou usuários, as 
seguintes medidas permanentes de prevenção à epidemia de 
COVID-19: 

I - determinar a utilização de máscara facial pelos empregados e 
exigir a sua utilização por clientes e usuários, para ingresso e 
permanência no interior do recinto; 
 
II - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e 
sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque 
(mesas, equipamentos, cardápios, teclados, etc.), preferencialmente 
com álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado; 
 
III - higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no 
mínimo, a cada três horas, durante o período de funcionamento e 
sempre quando do início das atividades, os pisos, as paredes, os 
forro e o banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro 
produto adequado; 
 

 
2 Semana 18-24 MAI – Consulta em 18 de maio de 2020. 



IV - manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local 
de fácil acesso, álcool em gel setenta por cento, para a utilização dos 
clientes e dos funcionários do local; 
 
V - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 
condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter 
pelo menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, 
contribuindo para a renovação de ar; 
 
VI - manter disponível "kit" completo de higiene de mãos nos 
sanitários de clientes, usuários e funcionários, utilizando sabonete 
líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não 
reciclado; 
 
VII - manter louças e talheres higienizados e devidamente 
individualizados de forma a evitar a contaminação cruzada; 
 
VIII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de 
alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações 
de seus funcionários; 
 
IX - diminuir o número de mesas ou estações de trabalho ocupadas 
no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas, 
diminuindo o número de pessoas no local e garantindo o 
distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros; 
 
X - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro 
sistema eficaz para evitar filas ou aglomeração de pessoas; 
 
XI - dispor de protetor salivar eficiente nos serviços ou refeitórios 
com sistema de "buffet"; 
 
XII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de 
informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a 
prevenção à COVID-19; 
 
XIII - instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção 
de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de 
cada turno, da utilização de produtos assépticos durante o 
desempenho de suas tarefas, como álcool em gel setenta por cento, 
da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como 
do modo correto de relacionamento com o público no período de 
emergência de saúde pública decorrente da COVID-19; 
 
XIV - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 
quatorze dias, das atividades em que haja contato com outros 
funcionários ou com o público todos os empregados que apresentem 
sintomas de contaminação pela COVID-19, conforme o disposto no 



art. 45 deste Decreto, assim bem como aqueles que tenham contato 
ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado. 
 
Parágrafo único. O distanciamento interpessoal mínimo de dois 
metros de que trata o inciso IX deste artigo pode ser reduzido para o 
mínimo de um metro no caso de utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual - EPIs adequados para evitar contaminação e 
transmissão do novo Coronavírus. 

 
 

CONSIDERANDO a importância deste segmento para com a saúde 

pública desse município, proporcionando saúde física e mental, bem como 

combatendo doenças do chamado “grupo de risco”, sedentarismo e 

desenvolvendo atividades que auxiliam diretamente no aumento da 

imunidade; 

 

São inúmeros os ganhos físicos que advém da prática de atividades 

físicas. O exercício físico reduz o risco de morte prematura por doenças 

cardiovasculares, diabetes do tipo II e cancro do cólon, ajuda a controlar o peso 

corporal, a reduzir a hipertensão arterial, a manter a saúde e bom 

funcionamento do sistema músculo-esquelético e melhorar a mobilidade.  

Outro fator de extrema relevância que a atividade física proporciona é o 

aumento da rede de pequenos vasos que irrigam os alvéolos pulmonares 

(estruturas de troca de gases), melhorando o aproveitamento de oxigênio pelos 

pulmões. Desse modo, a respiração fica mais eficiente. 

 

Por outro lado, quando se trata de saúde mental, não é nenhum segredo 

que as atividades físicas fazem maravilhas na nossa saúde. Atualmente, um 

novo estudo está dizendo que exercícios de força e resistência, como a 

musculação e o pilates, auxiliam na diminuição e o alívio aos sintomas da 

depressão. 

A prática regular de atividades físicas proporciona a redução dos níveis 

dos hormônios estressantes, como a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. 

Isso significa o aumento da autoestima, a diminuição da insatisfação, da 

depressão e da ansiedade. 



Além disso, libera a endorfina (conhecido como o hormônio da 

felicidade), que promove a sensação de bem-estar, euforia e alívio. Libera 

também a dopamina, uma espécie de tranquilizante e analgésico natural. 

Tais alterações proporcionam uma sensação relaxante de longo prazo, a 

qual contribui significativamente para um estado de equilíbrio psicossocial e 

emocional mais estável para enfrentar situações estressantes do cotidiano. 

O exercício físico pode proporcionar a liberação de hormônios que 

influenciam no ciclo sono-vigília, o que significa dormir melhor. Isso faz com 

que a pessoa passe a ter mais disposição para o dia a dia, o que favorece 

também a estabilidade do humor. 

 

 

CONSIDERANDO o investimento já realizado pelo os proprietários, em 

aparato sanitário e o preparo dos profissionais da área para se adequar às 

normas sanitárias permanentes já estabelecidas; 

Com o objetivo de ampliar e aperfeiçoar as normas sanitárias já 

estabelecidas, os profissionais da área também adotarão medidas próprias para 

o segmento que auxiliará na contenção do vírus. Senão vejamos: 

− Lavar as mãos na pia que disponibilizamos na entrada ou álcool 

em gel; 

−  Ter toalha e  garrafa de água de uso individual; 

−  Uso permanente de máscaras;  

−  Não haver contato físico;  

− Treinamento em um espaço de 2x2, ou seja 4 mt²; 

− Marcação de horário para os alunos; 

− Aluno deve chegar na hora da aula e sair assim que acabar, não 

podendo permanecer no estabelecimento;  

− Não poderá ter uso de equipamentos de forma coletiva e cada 

equipamento deve ser higienizado ao final da utilização; 

− Calçados devem ficar ao lado de fora ou logo na entrada do 

estabelecimento; 

− Vestiários se forem utilizados devem ter número mínimo de 

pessoas especificados e manter distância segura de 1 mt; 

− Roleta, teclado ou qualquer equipamento em contato constante 

deve ser limpo com álcool 70* a cada utilização; 



 

CONSIDERANDO exemplos de municípios vizinhos que já concederam 

permissão para reabertura deste seguimento, tais como, Novo Hamburgo 

decreto n°9.234/2020, Sapucaia do Sul decreto n°4.527/2020, Esteio decreto 

n°6.601/2020 e Canoas decreto n°115/2020; 

  

PELO EXPOSTO diante todas as considerações, sobretudo pelo Princípio 

da Isonomia, fulcro art. 5º, caput, da Carta Política deste país requer seja 

recebido o presente Pedido de Indicação para que a Prefeitura Municipal de São 

Leopoldo reavalie as medidas expedidas no Art. 4° do Decreto n°9.563/2020 

com a conseqüente autorização para reabertura das academias e centros de 

treinamento, condicionada ás normas sanitárias permanentes já estabelecidas e 

exemplificadas no Decreto n°55.240/2020 do Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

Agradeço a atenção dispensada ao presente e coloco-me ao vosso dispor 

para outros esclarecimentos que por ventura forem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

São Leopoldo, 18 de maio de 2020. 

 

 

David Santos  

Vereador e líder na Bancada Progressistas 


