
 

 

LOCALIDADE MACEIÓ – AL 

NORMA EM VIGOR DECRETOS Nº 8.930/2020 E Nº 8.950/2020 E PORTARIA 

CONJUNTA DVS/COVISA Nº 01/2020 

COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

INÍCIO DA 

VIGÊNCIA 

03/08/2020 

FUNCIONAMENTO 

DAS ACADEMIAS 

ABERTAS, COM REGRAS, A PARTIR DE 31/07/2020, 

ENQUANTO PERDURAR A FASE AZUL DO PLANO 

ESTADUAL DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

CONTROLADO 

REGRAS DE 

FUNCIONAMENTO 

 Apenas 50% (cinquenta por cento de sua capacidade); 
 Limitar a quantidade de clientes que entram na academia, 

permitindo a ocupação simultânea de 1 (um) cliente a cada 

6,25 m2 (seis vírgula vinte e cinco metros quadrados) nas 

áreas de treino e vestiário;  
 Delimitar distância mínima de 2m (dois metros) entre 

usuários nas áreas de peso livre e no uso da piscina; 
 Utilizar apenas 50% (cinquenta por cento) dos aparelhos de 

cárdio, estabelecendo alternância entre os equipamentos em 

uso, fazer o mesmo com os armários;  
 Restringir o tempo máximo de permanência dos alunos na 

academia durante os horários de pico e recomendar que 

evitem esses horários;  
 Proibidas as atividades em grupos em ambientes fechados e 

climatizados, tais como, aulas de bicicleta e dança;  
 Fechar cada área de 2 (duas) a 3 (três) vezes ao dia por, pelo 

menos 30 (trinta) minutos, para limpeza geral e desinfecção 

dos ambientes durante o horário de funcionamento da 

academia;  
 Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas 

de musculação e peso livre, contendo toalhas de papel e 

produto específico de higienização para que os clientes 

possam usar nos equipamentos de treino, como colchonetes, 

halteres e máquinas. No mesmo local, deve haver orientação 

para descarte imediato das toalhas de papel em lixeiras com 

tampa e acionamento por pedal; 
 Garantir que as piscinas convencionais utilizem sistemas 

químicos adequados de higienização e tratamento das águas; 
  Distanciamento seguro nas piscinas, orientar aos clientes 

quanto a ocupação de cada piscina, que deve respeitar o 

distanciamento social mínimo indicado de 2m (dois metros) 



 

entre as pessoas;  
 Limitar a quantidade de clientes que entram na academia (nas 

áreas de treino e vestiário) de forma a ser mantido o 

distanciamento social. 
 Pode ser utilizado o cálculo de 1 (um) cliente a cada 6,25 m2 

(seis vírgula vinte e cinco metros quadrados). 
 O número de clientes permitidos simultaneamente dentro da 

academia deve ser afixado em local de fácil visualização; 
 Delimitar distância mínima de 2m (dois metros) entre 

usuários nas áreas de peso livre e no uso da piscina. 

 Restringir o tempo máximo de permanência dos alunos na 

academia durante os horários de pico e recomendar que 

evitem esses horários. 

  Proibidas as atividades em grupos em ambientes fechados e 

climatizados, tais como, aulas de bicicleta e dança. 

 Fechar cada área de 2 (duas) a 3 (três) vezes ao dia por, pelo 

menos 30 min (trinta minutos), para limpeza geral e 

desinfecção dos ambientes durante o horário de 

funcionamento da academia. 

 Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas 

de musculação e peso livre, contendo toalhas de papel e 

produto específico de higienização (álcool a 70%) para que 

os clientes possam usar nos equipamentos de treino, como 

colchonetes, halteres e máquinas. No mesmo local, deve 

haver orientação para descarte imediato das toalhas de papel 

em lixeiras com tampa e acionamento por pedal. 

  Garantir que as piscinas convencionais utilizem sistemas 

químicos adequados de higienização e tratamento das águas. 

  Orientar aos clientes quanto a ocupação de cada piscina, que 

deve respeitar o distanciamento social mínimo indicado de 

2m (dois metros) entre as pessoas. 

  Garantir nível de cloro igual ou superior a 0,8 a 3 mg/litro e 

PH entre 7,2 a 7,8 em cada piscina. Devendo o 

monitoramento ser realizado a cada 4h (quatro horas). 

 Anotar em livro ata ou planilha todo o processo de 

monitoramento de PH e limpeza da piscina, contendo todos 

os dados necessários como: mês, data, horário da aferição, 

medida inicial, medida após cloração e assinatura do 

responsável (apresentar documentos comprobatórios). 

 Recomenda-se o funcionamento em horários alternativos, 

para evitar um fluxo em desacordo com as orientações de 

distanciamento. 

 Envase de álcool etílico 70% para ser distribuído entre as 



 

estações de trabalho com a finalidade da higienização de 

equipamentos e colchonetes em uso. 

 Produtos químicos, submetidos a fracionamento e diluição 

acondicionados em recipientes devidamente identificados 

com etiqueta legível, que informe o nome do produto, data do 

envase e validade. O fracionamento deve seguir as normas do 

fabricante. 

 Higienização e desinfecção de todas as superfícies de toque 

(maçanetas, portas, mesas e outros a cada duas horas. 
 Higienizar os equipamentos a cada uso. 

OBSERVAÇÕES OS DECRETOS MUNICIPAIS PREVALECEM SOBRE O 

DECRETO ESTADUAL, EXCETO SE VIER A SER 

PROFERIDA DECISÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO 

 


