
 

 

MUNICÍPIO CUIABÁ – MT 

NORMA EM VIGOR DECRETOS Nº 7.929/2020, Nº 8.020/2020, Nº 8.147/2020 

E N° 8.228/2020 

COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

INÍCIO DA 

VIGÊNCIA 

01/12/2020 

FUNCIONAMENTO 

DAS ACADEMIAS 

ABERTAS DESDE 27/07/2020 COM REGRAS 

REGRAS DE 

FUNCIONAMENTO 

 
 As academias de musculação, ginástica, natação e 

congêneres, que outrora estavam impedidas de funcionar, 

poderão exercer suas atividades observado o horário de 

atendimento de segunda a sábado das 06h:00min às 

22h:00min vedado o funcionamento aos domingos e 

feriados.  

 As academias deverão observar as seguintes medidas de 

biossegurança necessárias para o desenvolvimento das 

atividades:  

I – controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, respeitado o 

distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio), bem como 

aferição de temperatura corporal dos clientes na entrada do 

estabelecimento, mediante termômetro infravermelho, sendo que 

nas hipóteses de temperatura corporal fora da normalidade a 

entrada deve ser impedida;  
II – demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão 

ou produto similar, de distância de no mínimo 50cm (cinquenta 

centímetros) dos balcões de atendimento, observada a distância 

de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra;  
III – disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos 

similares de esterilização, espalhados pelas dependências do 

estabelecimento para utilização pelos consumidores;  
IV – uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que 

atendem ao público em geral, bem como pelos usuários do 

estabelecimento comercial;  
V – recomendação de que os turnos de trabalho dos funcionários 

sejam ajustados visando seguir horários diferenciados de entrada 

e saída;  
VI - em caso de utilização de máquinas eletrônicas de 

pagamento via cartão de débito ou crédito, a superfície da 

mesma deverá ser higienizada após cada uso, de forma a se 



 

evitar a transmissão indireta;  
VII - o procedimento de higienização previsto no inciso anterior 

deverá também ser realizado em todos os demais equipamentos 

utilizados no atendimento dos clientes;  
VIII - limpeza reiterada do sistema de ar condicionado, bem 

como manutenção de portas abertas visando a constante 

circulação e renovação do ar natural;  
IX – vedação ao uso de provadores de roupas nos 

estabelecimentos comerciais;  
X - em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, 

garantir a distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as 

pessoas;  
XI – higienização e desinfecção constante dos banheiros 

ofertados ao público, bem como a desativação de pias e 

mictórios com distância inferior a 1,5m (um metro e meio) 

utilizando-se de adesivos para tanto; 
 XII – vedação da utilização de lixeiras que necessitem de 

contato manual para abertura da tampa, bem como os secadores 

automáticos de mãos;  
XIII - todos os estabelecimentos devem dar total publicidade às 

regras e recomendações de biossegurança, com enfoque 

principal à necessidade de manter distanciamento entre as 

pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem 

estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de operação das 

respectivas atividades. 
 

OBSERVAÇÕES ESSE DECRETO PREVALECE SOBRE O DECRETO 

ESTADUAL, EXCETO SE VIER A SER PROFERIDA 

DECISÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO 

 


