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TERMO DE COMPROMISSO E RESPEITO ÀS MEDIDAS 
SANITÁRIAS - ACADEMIAS 

A empresa ou profissional liberal identificado acima, por meio do seu representante legal 
ou contratual, também identificado acima e que firma o presente termo, está ciente do Estado 
de Calamidade em saúde decretado pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, em razão da 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Mesmo ciente da situação, decido pelo retorno 
das atividades empresariais ou laborais, assumindo a responsabilidade pela abertura do 
estabelecimento ou exercício da atividade. 

Assumo o compromisso de adotar as medidas sanitárias necessárias de prevenção à 
transmissão do referido vírus entre os meus colaboradores e/ou consumidores dentro do meu 
estabelecimento ou no exercício da minha atividade, especialmente as medidas sanitárias 
específicas para o meu ramo de atividade previstas nas legislações específicas. 

Deverão observar/cumprir obrigatoriamente as seguintes recomendações, sob pena de 
interdição cautelar/multa. 
a) o tempo máximo de permanência de cada aluno será de 60 minutos; 
b) somente serão admitidos alunos na proporção de 1 a cada 25 m²; 
c) é vedado o ingresso de pessoas integrantes do grupo de risco da COVID-19, 

incluídos maiores de 60 anos, hipertensos, cardiopatas e diabéticos, bem como 
o ingresso de crianças sob qualquer pretexto; 

d) deverá ser disponibilizado álcool gel em recipientes apropriados, em todas as 
áreas da academia (entrada/acesso, aparelhos de musculação, 
esteiras/aeróbicos, pesos/vestiário); 

e) cada aluno deve receber, à entrada, um kit de limpeza composto por álcool gel 
e material para aplicação, a ser utilizado em todos os equipamentos antes e 
depois de seu uso; 

f) a academia deverá disponibilizar um funcionário para promover a higienização 
dos aparelhos logo após seu uso, sendo obrigatório o intervalo de 10 minutos 
entre a assepsia e o uso posterior; 

g) é obrigatório o uso de máscaras de contenção por parte de funcionários e 
usuários da academia; 

h) deve ser mantida distância mínima de 5 metros entre aparelhos em uso; 
i) só será admitida a entrada de aluno que trouxer seu próprio kit de suporte, 

contendo água, máscara e toalha, sendo proibido o compartilhamento de itens 
como garrafas, copos e toalhas;  

j) as academias deverão proporcionar ampla ventilação, mantendo – se existirem 
– janelas e portas abertas para livre circulação do vento, ou utilizando 
renovadores de ar permanentemente, na sua ausência; 

k) deverão ser disponibilizados tapetes higiênicos, com solução de hipoclorito de 
sódio, para higienização dos pés dos frequentadores, à entrada da academia; 

l) não poderão ser utilizados nas dependências da academia: guarda-volumes, 
catracas, leitores biométricos de presença, bebedouros e vestiários para banho; 
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m) a adesão a este protocolo é obrigatória, assim como sua afixação em local visível 
à entrada do estabelecimento, para conhecimento de todos os frequentadores; 

n) além do previsto nas alíneas anteriores, as oficinas de crossfit ficam proibidas 
de usar cordas – de qualquer espécie e para qualquer modalidade – durante as 
atividades. 

o) o horário de funcionamento das academias desportivas é aquele que consta nos 
contratos de prestação de serviços.  

p) Esta autorização não se aplica para o uso de piscinas e saunas, as quais 
continuam proibidas durante o período de emergência em saúde.  

 
 

Declaro que li e estou ciente das condições dispostas nos decretos municipais, no qual minha 
atividade comercial se encontra enquadrada, bem como, suas atualizações e estou ciente das 
sanções a mim impostas caso não esteja de acordo com o disposto nas legislações supra-citadas 


