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LEI Nº 2.054/2021 
 

Reconhece a prática da atividade física e do exercício 
físico ministrado por profissional de Educação Física 
como essencial, podendo ser realizada em 
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a 
essa finalidade, bem como em espaços públicos. 

 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º - Fica reconhecida a prática da atividade física e do exercício físico ministrado por profissional de 
Educação Física como atividade essencial à saúde da população de Monteiro, como forma de prevenir 
doenças físicas e mentais no âmbito do Município, podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores 
de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos. 
  
§ 1º. Entende-se por profissional de educação física aquele que possua diploma de curso superior 
devidamente registrado em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e devidamente habilitado 
junto ao Conselho Regional da Categoria.  
§ 2º. Os órgãos representativos e conselhos de classe deverão ser convidados para as reuniões de 
planejamento, que possuam finalidade de impor medidas restritivas de qualquer natureza que influenciem 
na prática de atividade física ou exercício físico.  
 
§ 3º. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas nos espaços físicos, além de adotadas medidas 
de contenção sanitárias objetivando impedir a propagação de doenças, de acordo com a gravidade da 
situação e desde que por decisão devidamente fundamentada em normas sanitárias e de segurança pública, 
a qual indicará a extensão, motivos e critérios técnicos e científicos embasadores das restrições que 
porventura venham a ser expostas. 
 
Art. 2º - O Poder Executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias para regulamentar esta Lei no que lhe couber. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 
 Gabinete da Prefeita, em 24 de maio de 2021. 
 
 

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA 
Prefeita Constitucional 


