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GABINETE DO VEREADOR WILLIAM ALEMÃO 

 

 

Projeto de Lei Nº.  016/2021  

 

 

 

RECONHECE no município de Manaus as 
seguintes atividades como essenciais, ainda 
que em situações de calamidade pública, de 
emergência, de epidemia ou de pandemia. 

 

 

Art. 1° Ficam reconhecidas no Município de Manaus como essenciais para população 
as seguintes atividades, ainda que em situações de calamidade pública, de 
emergência, de epidemia ou de pandemia: 

 

l – Comércio varejista;   

II – Bares e restaurantes; 

lll – Salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e manicures; 

IV – Shoppings e praças de alimentação;  

V – Escritórios e empresas no segmento da advocacia, contábil, imobiliário, 
corretagem de seguro e empresas de tecnologia;  

VI – Serviços relativos atividades desportivas em qualquer modalidade;  

 

 

Parágrafo único. Se a decretação de calamidade pública estiver relacionada a 
ocorrência de epidemias, pandemias ou surtos de doenças infecciosas, o 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais a que se refere esta Lei estará 
condicionado ao cumprimento das recomendações das autoridades sanitárias e 
poderá funcionar apenas com 20% da capacidade total do estabelecimento.  
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Art. 2° O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que couber.  

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

Plenário Adriano Jorge, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

William R. Lauschner (William Alemão) 
Vereador – Cidadania 
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                                                     JUSTIFICATIVA  

 

 Senhores Vereadores, a presente propositura trata-se de reconhecer no 
município de Manaus como atividades essenciais, ainda que em situações de 
calamidade pública, de emergência, de epidemia ou de pandemia, o comércio 
varejista, bares, restaurantes, salões de beleza, cabeleireiros, barbearias, manicures, 
shoppings, praças de alimentação, escritórios e empresas no segmento da advocacia, 
contábil, imobiliário, corretagem de seguro e empresas de tecnologia, esporte de alto 
rendimento que disputem campeonatos nacionais, estaduais e internacionais e o 
Poder Legislativo.  

 Vários serviços privados quem foram considerados não essenciais estão sem 
funcionar ou suspensos desde o início da pandemia em Manaus, em março de 2020, 
acarretando enormes prejuízos e desemprego no seio da população. Todos os 
serviços elencados acima devem ser considerados essenciais, tendo em vista que as 
pessoas necessitam de empregos para sua sobrevivência.  

 É fundamental que o Município garanta condições mínimas de sobrevivência 
para o povo brasileiro, que estão impossibilitados de trabalhar, pois dependem 
diretamente dos setores elencados acima, por isso o presente Projeto de Lei busca 
minimizar o sofrimento e os impactos negativos da pandemia do coronavírus. 

Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de 
inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva 
e legitima esse Projeto de Lei, solicito o apoio dos nobres vereadores para sua 
aprovação. 

               Plenário Adriano Jorge, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

William R. Lauschner (William Alemão) 
Vereador – Cidadania 
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