
 

 

Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 
1 

 

 
 
 

        Porto Alegre, 19 de agosto de 2020. 

 
 
 

Orientação Técnica IGAM nº 41.499/2020. 
 
 

 
I.  A Câmara Municipal de Carazinho formula consulta ao IGAM, solicitando 
Orientação Técnica acerca da constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 031, de 2020, 

de iniciativa parlamentar, que possui a seguinte ementa: Reconhece  a  prática  de  atividades  
físicas  e  exercícios  físicos, ministrados por profissionais de Educação Física como atividade 
essencial. 

 
 
 
II.  A matéria trazida para análise através do Projeto de Lei  presentemente analisado, 

tem, por escopo, basicamente reconhecer a atividade física como essencial para a população em 
tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou derivadas de catástrof es naturais nos 
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade.  

 
  A Constituição Federal de 1988 trouxe, de fato, como dever do Estado (art. 217)  
fomentar práticas desportivas formais e não formais, ao definir como direito do cidadão o acesso 

ao esporte e lazer, por meio da responsabilidade da União, dos Estados e Municípios na 
promoção de políticas públicas de fomento ao esporte, com o fim de garantir a execução desse 
direito constitucional. 

 
  Assim como é notório que o art. 6º da Constituição Federal de 1988 dispõe que 
“são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.". 
 
  Tanto é tarefa essencial do Estado promover que inclusive, nessa linha, José 

Afonso da Silva discorre: 
 

“O art. 6º menciona o lazer entre os direitos sociais. Lazer e recreação são 
funções urbanísticas, daí por que são manifestações do direito urbanístico. Sua 
natureza social decorre do fato de que constituem prestações estatais que 
interferem com as condições de trabalho e com a qualidade de vida, donde sua 
relação com o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. “Lazer” é entrega à 
ociosidade repousante. “Recreação” é a entrega ao divertimento, ao esporte, ao 
brinquedo. Ambos se destinam a refazer as forças depois da labuta diária e 
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semanal. Ambos requerem lugares apropriados, tranquilos, repletos de 
folguedos e alegrias. A Constituição menciona o lazer nos arts. 6º, 217 – onde, no 
§ 3º, estatui que “o Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção 
social”, ação afirmativa que se harmoniza com a sua natureza de direito social – 
e 227, onde o assegura à criança e ao adolescente como dever da família, da 
sociedade e do Estado.” 

 

 Ocorre, no entanto, e principalmente em virtude do que preleciona Lei Federal nº 
13.979, de 2020, que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

que dispor sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento de emergência de 
saúde pública decorrente de moléstias, principalmente referente as que deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, são de competência do 
chefe do Poder Executivo, mediante decreto, estabelecer.  

 
 Veja que o próprio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6341 referendou 
tal fato ao colocar a competência para tanto aos chefes dos Executivos distritais, a possibilidade 

de o Prefeito definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos locais1. 
 
 Logo, diante do exposto, tem-se que, embora louvável, a medida pretendida pelos 

vereadores no caso concreto não encontra legitimidade para ser proposta no âmbito local,  
mediante lei, pela iniciativa de membro do Parlamento. 
 

  
  
III. Diante dos fundamentos colocados nesta orientação técnica, opina-se no sentido 
de que o Projeto de Lei é inviável tecnicamente em razão de a medida não poder ser 

implementada, mediante lei, em sentido formal, pela mão de vereador, já que a atribuição 
definida, para tanto, é do chefe do Poder Executivo. 
 

 O vereador, através de indicação, poderá sugerir a adoção da medida ao chefe do 
Poder Executivo. 
 

  O IGAM permanece à disposição. 
 
 
 

  EVERTON MENEGAES PAIM  

   Consultor Jurídico do IGAM         
  OAB/RS 31.446           

        

 
1 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447  


