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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Gurupi-TO 

Ilustríssimo Sr. Prefeito Laurez da Rocha Moreira 

Representantes do Poder Executivo Municipal 

Representantes da Classe Médica Municipal 

 

 

 

 

 

 

Em nome de todas as Academias, Centro de Treinamento, 

Estúdio de Pilates do Município de Gurupi-TO, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria em conformidade com as normas do Decreto nº 

0498 de 30 de Março de 2020, considerando Emergência em Saúde Pública de 

importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde de 30 de Janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a portaria n°356 de 11 de Março de 2020 do Ministério da Saúde 

que dispões sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei 

Federal nº 13.979/2020; Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de 

Fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPIN), pelo Ministério da Saúde, em decorrência da infecção 

humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Considerando artigo publicado no site do Ministério da Saúde em 25 

de Maio de 2017, sobre os benefícios do exercício físico que dispõe:  
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“A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 150 minutos 

semanais de atividade física leve ou moderada (cerca de 20 minutos 

por dia) ou, pelo menos, 75 minutos de atividade física de maior 

intensidade por semana cerca de 10 minutos por dia. Além disso, as 

pessoas sedentárias têm de 20% a 30% mais risco de morte por 

doenças crônicas, como doenças do coração e diabetes, as pessoas 

que realizam ao menos 30 minutos de atividade física moderada, cinco 

vezes por semana. 
(https://www.saude.gov.br/component/content/article/781-atividades-isicas/40390-

atividade-fisica). 

 

Ainda nessa vertente: 

 
“As atividades físicas exercem efeitos e benefícios no sistema 

locomotor, digestivo, respiratório e cardiovascular, assim como no 

metabolismo celular e nas funções dos órgãos em geral”. (Pereira, 

1996; Pitanga 2004). 

 

“Poucas coisas na vida são mais importantes do que a saúde. E poucas 

coisas são tão essenciais para a saúde e em estar como o exercício 

físico”. (Nahas, 2013) grifo nosso. 

 

Conforme art. 13 do Decreto Municipal 0498 de 30 de março de 2020 

dispõe sobre suspenção por tempo indeterminado de “...academias e centro de 

treinamento...”, ocorre que devido ao fechamento desses Centros de 

Condicionamento Físico a comunidade de Gurupi fica mais suscetível a vir 

adquirir doenças crônicas como doenças do coração e diabetes, conforme 

descrito no artigo acima contribuindo assim a um número maior de pessoas do 

grupo de risco do Coronavírus (COVID-19).  

Diante do exposto os proprietários das Academias, Centro de 

Treinamento, Estúdio de Pilates do Município de Gurupi-TO, se dispõe a reabrir 

os estabelecimentos seguindo todas as recomendações, conforme disposto 

abaixo: 

 

 Programar rodízio de 10 alunos por horário; 

 40 a 60 minutos de treino por aluno; 

 Cumprir as determinações em conformidade aos artigos 

deste decreto, como oferecer EPI’s aos seus funcionários, 

estabelecendo a distância de 1,5 metros entre cada pessoa 

adotando, quando possível, sistemas de escala, alteração de 
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jornadas e revezamento de turnos para reduzir o fluxo e 

aglomeração de pessoas no mínimo 50% em dias de 

funcionamento normal; 

 Disponibilizar pia para lavagem de mãos para os clientes e 

colaboradores com sabão líquido e/ou álcool gel 70%, papel 

toalha e lixeira de papel disponível; 

 Luvas e máscaras para os profissionais e colaboradores 

 Higienização dos aparelhos com Álcool 70% conforme dispõe 

as normas do Decreto nº 0498, bem como as recomendações 

da OMS. 

 

Considerando os benefícios físicos, descritos acima, certo de que 

o pedido será atendido na maior brevidade, renovam-se votos de mais elevada 

estima e consideração. 

Gurupi-TO 30 de março de 2020. 
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