
DELIBERAÇÃO QUANTO A RETOMADA DAS ATIVIDADES DE 

MUSCULAÇÃO EM ACADEMIAS E SIMILARES

CONSIDERANDO o novo protocolo de testagem de pacientes suspeitos de COVID-19 no 

Município de Poços de Caldas;

CONSIDERANDO o histórico de taxa de ocupação de leitos de UTI para COVID-19 no 

Município;

CONSIDERANDO  a situação epidemiológica no Município de Poços de Caldas, levando-

se em conta o número de casos confirmados, em especial aqueles com necessidade de 

internação;

CONSIDERANDO a disponibilidade de atendimento na rede pública e privada de saúde;

CONSIDERANDO o número de pacientes recuperados;

CONSIDERANDO o aumento do contingente de agentes de endemias na fiscalização do 

cumprimento dos Decretos Municipais vigentes;

CONSIDERANDO que a prática de atividade física, com as medidas de saúde e 

segurança adequadas, podem promover o aumento da imunidade e do bem estar físico e 

mental;

O COMITÊ GESTOR EXTRAORDINÁRIO DO PLANO DE CONTINGENCIAMENTO EM

SAÚDE  DO  CORONAVÍRUS  –  COMITÊ  EXTRAORDINÁRIO  COVID  19,  instituído

através  do  Decreto  Municipal  nº  13.278/2020,  delibera  pela  RETOMADA  DAS

ATIVIDADES DAS ACADEMIAS E SIMILARES, no que compete a prática dos exercícios

de musculação, desde que tenham passado por orientação presencial e possuam o plano

de contingenciamento aprovado por este Comitê, observando as determinações de saúde

e segurança a seguir impostas:

• Prover o funcionamento das academias, inclusive as situadas dentro dos clubes e

condomínios, no horário compreendido entre 6 às 22 horas, exclusivamente para

aparelhos  de  musculação,  sendo  vedado o  treinamento  aeróbico,  funcional,

aulas coletivas, natação, crossfit, lutas, corridas e caminhadas;

• Promover notificação prévia aos clientes sobre as condições obrigatórias para o

retorno das atividades; 

• Limitar  o  número  de  clientes  dentro  da  academia  para,  no  máximo,  50%  da

capacidade dos aparelhos de musculação, os quais deverão estar dispostos com



o distanciamento mínimo de 2 metros quadrados sendo que, para condomínios,

será permitida a permanência de 02 moradores e 02 profissionais de Educação

Física  por  vez,  sendo  estes  últimos  responsáveis  por  todas  as  determinações

impostas.

• Setorizar  o  ambiente  para  o  uso  ordenado  do  espaço  através  de  fitas  de

sinalização  no  piso,  com  o  distanciamento  mínimo  obrigatório  de  2  metros

quadrados entre os presentes; 

• Proibir o revezamento de máquinas e equipamentos; 

• Vedar o contato entre colaboradores e clientes, inclusive para fins de alongamento;

• Desativas  e  interditar  aparelhos  aeróbicos  e  salas  de  atividades  aeróbicas,  de

aulas coletivas e de lutas;

• Promover a permanência de cada aluno pelo tempo máximo de 40 minutos na

academia,  organizando  os  alunos  em  grupos  de  horários,  os  quais  deverão

começar e finalizar as atividades no mesmo período de tempo;

• Realizar intervalo de, no mínimo, 20 minutos entre os grupos de alunos, onde a

academia deverá permanecer fechada, permitindo que se faça a limpeza do local e

aparelhos com água e sabão e posterior desinfecção com água sanitária, através

de  registro  de  limpeza  (contendo  data,  horário  e  responsável),  o  qual  deverá

permanecer disposto em local visível para fins fiscalizatórios;

• Promover  a  demarcação  do  piso  da  área  externa  com  fita  adesiva,  com

distancimento mínimo de 2 metros quadrados, a fim de garantir o  distanciamento

social na entrada dos clientes;

• Vedar a permanência de clientes dentro do estabelecimento após o horário previsto

para início e término das atividades;

• Vedar a entrada de acompanhantes; 

• Vedar a utilização de regata e luvas durante os treinos;

• Promover  a  desinfecção das mãos de clientes  e colaboradores com álcool  gel

volume 70% na entrada e na saída do estabelecimento, sempre que utilizar os

equipamentos e durante a realização das atividades;

• Disponibilizar dispensador e/ou borrifador de álcool líquido volume 70% a cada 4

metros quadrados, bem como, papel toalha para higienização dos equipamentos a



cada uso;

• Desabilitar  equipamentos  que  registrem  a  digital  do  cliente,  como  catracas

eletrônicas,  promovendo o controle de entrada e saída de alunos de forma manual

obrigatória, através de colaborador designado para tal, contendo nome, telefone e

horário a fim de possibilitar o rastreamento dos alunos, caso haja necessidade.

• Promover  o preenchimento da anamnese para todos os alunos no retorno das

atividades (modelo disponibilizado em anexo) , sendo vedado o acesso de clientes

que apresentem sintomas gripais;

• Promover o uso de máscaras por funcionários e clientes dentro da academia de

forma ininterrupta, inclusive durante os exercícios;

• Exigir o uso de toalha individual durante a prática da atividade física;

• Desativar bebedouros, recomendando que aluno leve garrafa com água, a qual

não poderá ser compartilhada;

•  Desativar os guarda-volumes, sala de espera, vestiário e lanchonetes, permitindo

apenas a utilização dos sanitários e lavatórios para higiene das mãos; 

• Proibir a realização de avaliações físicas de qualquer natureza em salas fechadas; 

• Autorizar  o  acesso  á  academia  apenas  a  frequentadores  que  estejam com os

cabelos presos; 

• Recomendar que os alunos levem calçados para troca no início das atividades ou

promover a higienização dos calçados com dois tapetes na entrada sendo um com

solução de água e água sanitária conforme recomendação do fabricante e outro

para secagem; 

• Disponibilizar, se possível, locais distintos para entrada e saída de clientes;

• Realizar  a  medição  da  temperatura,  mediante  termômetro  infravermelho  sem

contato,  dos clientes  na entrada do estabelecimento,  ficando vedado o  acesso

daqueles que apresentarem quadro febril;

• Manter  ventilação  natural  durante  todo  o  horário  de  funcionamento  do

estabelecimento desabilitando ventiladores e ar condicionado. Caso o local  não

possua ventilação natural, deverá promover a renovação do ar ambiente através do

ar  condicionado,  na  modalidade  de  exaustão,  pelo  menos  7  vezes  por  hora,

realizando a troca dos filtros pelo menos uma vez por mês, mediante notas fiscais



de comprovação; 

• Promover a instalação de barreira salivar na recepção da academia; 

• Promover  a  utilização  de  uniforme  e  porte  de  documento  de  identificação

profissional para todos os colaboradores da academia, inclusive personal trainers;

• Imprimir e afixar na porta de entrada cartaz impresso em formato A3 (297mm x

420mm) contendo informações quanto ao número máximo de clientes simultâneos

e demais informações de saúde e segurança, conforme modelo disponibilizado no

site da Prefeitura Municipal.

Salientamos  que  o  Comitê  Extraordinário  COVID-19  promoverá  a  fiscalização

regular  dos  estabelecimentos  orientando  ainda,  através  dos  canais  oficiais,  que  os

clientes  promovam  denúncias  quanto  ao  descumprimento  das  determinações

anteriormente suscitadas, sendo de responsabilidade exclusiva da empresa a garantia da

saúde e segurança dos colaboradores e clientes.

A academia que descumprir  quaisquer determinações anteriormente explanadas

sujeitar-se-á  a imediata  interdição e  multa,  nos termos no Decreto  Municipal  vigente,

sendo que o responsável incorrerá ainda  nos crimes descritos nos artigos 268 e 330 do Código

Penal. 

Poços de Caldas, 03 de junho de 2020.

COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19
Presidente Carlos Eduardo Venturelli Mosconi 




