
 

 

DECRETO 027 de 2021 

Art. 1° Ficam estabelecidas nos termos dos Anexos deste Decreto, o protocolo “Regras da Vida” 

e as medidas de prevenção específicas para o funcionamento dos estabelecimentos e atividades 

que menciona. 

 Art. 2º Para obtenção da Conformidade com as Medidas Preventivas da Covid-19, os 

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços deverão: I - Estar licenciados 

(quando for o caso) junto a Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde de Campos 

dos Goytacazes; II- Cumprir, além das “Regras da Vida”, as medidas de prevenção específicas 

para sua atividade. 

 Art. 3º As ações fiscalizatórias com vistas a dar cumprimento ao disposto neste decreto serão 

executadas pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos 

Goytacazes.  

§ 1º A inobservância às medidas preventivas estabelecidas nos Anexos deste decreto será 

considerada infração de natureza sanitária, sujeitando o infrator, individual ou 

cumulativamente, a aplicação das sanções e medidas administrativas previstas na Lei Federal nº 

6437, de 20 de agosto de 1977 e do Decreto nº 024/2021 e nas demais legislações municipais 

aplicáveis à espécie, bem como poderá ensejar a configuração do crime previsto no art. 268 do 

Código Penal Brasileiro. 

PROTOCOLO “REGRAS DA VIDA” 

 

No curso do processo de retomada das atividades econômicas serão observadas as “Regras da 

Vida”, assim entendidas como as ações que deverão ser rigorosamente observadas pelos 

estabelecimentos e prestadores de serviços, visando à mitigação da transmissão pelo novo 

Coronavírus. 

Constituem-se como “Regras da Vida”, dentre outras: 

I. Higienização das mãos, preferencialmente com água e sabão líquido, ou com álcool em gel 

setenta por cento; 

II. Em áreas de circulação, incluindo banheiros, disponibilizar álcool 70% em gel, dispensadores 

de sabão líquido e papel toalha descartável e lixeiras com tampa, sem acionamento manual. 

III. uso da máscara facial em todas as áreas comuns, e só retirá-la durante as refeições; 

IV. Observância do distanciamento de dois metros entre pessoas ou de ocupação máxima de 

uma pessoa a cada quatro metros quadrados nos ambientes fechados de acesso público, 

devendo ser evitado o uso de elevador e limitada a sua ocupação; 

V. Manutenção dos ambientes arejados, com janelas e portas abertas e sistemas de ar 

condicionado com manutenção e controle em dia; 

VI. Disponibilização de máscaras, luvas, toucas e outros equipamentos de proteção individual 

para as equipes de limpeza e demais funcionários, de acordo com a atividade exercida; 



VII. Reforçar a sensibilização quanto à etiqueta respiratória, a ser adotada em caso de tosse ou 

espirros: proteger a boca e nariz com o braço ou lenço de papel descartável, evitando tocar o 

rosto; 

VIII. Restrição de acesso às dependências dos estabelecimentos industriais, comerciais e de 

prestação de serviço, de clientes e colaboradores em estado febril ou com sintomas de 

contaminação esses devem ser encaminhados a assistência médica; 

IX. Fazer a limpeza concorrente de todas as superfícies nos estabelecimentos industriais, 

comerciais e de prestação de serviço, a cada três horas, e a limpeza terminal após o expediente, 

com atenção à necessidade da limpeza imediata; 

X. Divulgação, em pontos estratégicos, de materiais educativos e de outros meios de informação 

sobre as medidas de prevenção à Covid-19, como as Regras da Vida. 

Entende-se por: 

a) limpeza concorrente - o processo para a manutenção da limpeza realizado durante o 

funcionamento do estabelecimento, com frequência recomendada de, no mínimo, três horas; 

b) limpeza terminal - o processo mais completo e cuidadoso realizado de forma mais 

abrangente, antes ou após o encerramento das atividades; 

c) limpeza imediata - a que deve ser realizada no momento da ocorrência de uma possível 

contaminação de ambiente ou superfície. 

 

ANEXO XII 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NASACADEMIAS 

DE GINÁSTICA 

11.1 Recepção e Portaria 

1. No caso do uso de leitor digital para a entrada na academia, deve-se disponibilizar um 

recipiente de álcool em gel a 70% ao lado da catraca. O cliente deve ter também a opção de 

acessar a academia, comunicando à recepcionista o seu número de matrícula ou CPF, para que 

não precise tocar no leitor digital. 

2. É recomendado que a Ficha de Matrícula seja preenchida pelo sistema de précheck-in, por 

aplicativos de mensagens ou formulários on-line. Caso não seja possível adotar uma dessas 

medidas, a orientação é a marcação do distanciamento mínimo previsto nas Regras para VIDA, 

evitando a aglomeração de clientes na recepção da academia e a manipulação de produtos de 

papelaria (papéis e canetas) que podem servir como fontes de contaminação. 

3. As chaves e chaveiros ou cartões magnéticos dos armários devem ser de material de fácil 

higienização, devolvidos em uma urna ou outro recipiente similar, devidamente higienizados 

antes da reutilização. 

4. As máquinas para pagamento com cartão devem ser protegidas com filme plástico e 

higienizadas após cada utilização. É recomendado incentivar o pagamento por aproximação do 

cartão ou QR Code, evitando a manipulação da máquina. 

5. O álcool gel 70% deve ser disponibilizado para os clientes já na recepção. 



6. O mobiliário do local deve ser reduzido para facilitar a higienização e a organização das filas 

(quando houver), respeitando o distanciamento mínimo previsto nas Regras para VIDA. 

7. Para evitar fontes de contaminação e facilitar a higienização, deve ser retirado todo o material 

que pode ser compartilhado ou tocado por diferentes clientes, como jornais, revistas e objetos 

decorativos da recepção. 

8. A divulgação das medidas de prevenção à Covid-19 deve ser feita por cartazes e informações 

verbais como “Para sua segurança, não esqueça de higienizar as mãos” e “Ouso da máscara é 

obrigatório”. 

9. Divulgar, em pontos estratégicos, os materiais educativos e outros meios de informação sobre 

as medidas de prevenção à Covid-19, como as Regras para VIDA. 

11.2 Áreas de Circulação 

1. O distanciamento mínimo previsto nas Regras para VIDA deve ser respeitado em todas as 

dependências entre os frequentadores da academia. 

2. Nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas, deve ser delimitado com fita o 

espaço para cada cliente se exercitar, respeitando o distanciamento mínimo previsto nas Regras 

para VIDA. 

3. Devem ser disponibilizados kits de limpeza, com álcool 70% ou água sanitária 0,2%* e pano 

multiuso descartável ou papel-toalha. em todas as áreas da academia para que os clientes 

higienizem os equipamentos e o armário (máquinas, halteres, colchonetes, entre outros) antes 

da utilização. 

4. Nesse período de pandemia, fica PROIBIDO o revezamento dos equipamentos entre os 

clientes. 

5. Caso a academia forneça toalhas, elas devem ser descartadas pelo cliente em um recipiente 

com tampa e acionamento por pedal. 

6. Bebedouros de uso direto são proibidos. 

7. Os dispensadores com álcool gel devem ser disponibilizados próximo aos botões de 

acionamento dos elevadores do térreo e de forma optativa dentro dos elevadores. 

8. Afixar, em locais visíveis, as Regras para VIDA disponibilizadas nesse material e demais 

orientações que possam ajudar na prevenção da disseminação da Covid-19. 

9. Aumentar a frequência de higienização das áreas de maior circulação, como recepção, 

banheiros, vestiários, pontos de alimentação e anexos, bem como os vestiários e refeitório dos 

colaboradores, com planilha de controle da limpeza exposta em local visível. 

10. Durante o horário de funcionamento da academia, os equipamentos e demais produtos 

(como colchonetes, halteres, anilhas e barras) devem ser higienizados pelos colaboradores com 

álcool 70%, água sanitária 0,2%* ou quaternário de amônio a cada três horas. Para não 

comprometer as atividades, é recomendada a divisão da academia em diferentes áreas, com 

escala de limpeza diferente para cada uma delas. 

11. A limpeza e a desinfecção dos banheiros e vestiários devem ser feitas sem a presença ou 

aglomeração de clientes, e com placas de sinalização no lado externo durante o processo de 

higienização. Todos os suportes de papel-toalha e papel higiênico, saboneteiras, torneiras, 



acionadores de descarga, assento do vaso, pia, ganchos, lixeiras, maçanetas de portas e demais 

peças devem ser higienizadas. 

12. Afixar cartazes informativos em diversas áreas da academia, com orientações sobre forma 

de contágio e de prevenção à Covid-19. 

13. Os funcionários, colaboradores, personal trainers e terceirizados devem ser capacitados 

sobre os protocolos e procedimentos de funcionamento e higienização que fazem parte das 

medidas de prevenção à disseminação da Covid-19. 

14. Se algum colaborador apresentar sintomas gripais ou qualquer outro indicativo da Covid-19, 

a gerência local deve ser imediatamente informada para que o colaborador sela afastado. 

* Solução de água sanitária a 0,2% = uma medida de água sanitária para nove medidas de água. 

11.3 Áreas de Alimentação: Cantinas e Lanchonetes 

1. As refeições poderão ser servidas da seguinte forma: 

a) Porções individualizadas embaladas por filme plástico. 

b) sistema de Buffet, o autosserviço (sistema self-service), os utensílios devem ser substituídos 

a cada vinte (20) minutos, com registro em planilha específica. O cliente deve ser orientado a 

lavar as mãos antes de se servir, usar máscara e ter disponível álcool 70% em gel. O fluxo deve 

ser ordenado de modo a evitar cruzamento e aglomeração. 

2. Os talheres devem ser embalados individualmente. 

3. Mesas e cadeiras devem ser reorganizadas, respeitando o espaçamento mínimo entre elas, 

conforme previsto nas Regras para VIDA. 

4. As mesas e cadeiras devem ser higienizadas após a utilização de cada cliente. Recomenda-se 

a identificação com o aviso “HIGIENIZADA”. 

5. Os colaboradores devem higienizar as mãos constantemente e usar máscaras, inclusive, nas 

cozinhas durante o preparo das refeições. 

6. Quando possível, devem ser disponibilizados lavatórios para que todos os clientes higienizem 

as mãos na entrada das áreas de alimentação. 

7. Devem ser disponibilizados dispensadores com álcool gel 70% para os clientes. 

8. Sugere-se que o atendimento dos clientes seja realizado no formato take-away, com o cliente 

escolhendo a refeição e levando para ser consumida em outro ambiente. Essa medida evita 

aglomerações e dá mais segurança aos clientes e colaboradores. 

9. Os clientes deverão ser orientados a circularem sempre utilizando máscara e retirá-las 

somente na mesa para a refeição. 

10. Sempre que possível manter as áreas de alimentação com as janelas e portas abertas para 

melhor circulação do ar, e sem utilização do ar-condicionado. 

11. Reforçar a limpeza e higienização em todos os pontos de maior contato, como bancadas, 

mesas, cadeiras, pias, torneiras e piso. 



12. Utilizar cartazes e informações verbais como “Para sua segurança, não esqueça de higienizar 

suas mãos” e “O uso da máscara é obrigatório”. 

11.4 Sanitários 

1. Estabelecer o controle de acesso aos sanitários para que seja mantido o distanciamento 

mínimo previsto nas Regras para VIDA, no interior dos mesmos. 

2. A fila dos sanitários deverá ser organizada na parte externa, preferencialmente, com 

marcações no piso, obedecendo também o distanciamento mínimo entre as pessoas conforme 

previsto nas Regras para VIDA. 

3. Os banheiros devem ter lavatórios com dispensadores de sabão líquido e de toalhas 

descartáveis de papel não reciclado e lixeira com acionamento não manual. 

4. Promovera renovação do ar através das janelas abertas ou de dispositivos mecânicos. 

11.5 Demais Áreas 

1. As demais áreas (saunas, piscinas, kidsroom, SPA) devem acompanhar as fases de reabertura 

previstas no Plano de Retomada para cada atividade. 

11.6 Manutenção e Documentação 

1. Medidas a serem adotadas: 

a) Realizar a troca constante dos elementos filtrantes dos bebedouros, de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

b) Os bebedouros devem ter certificação dos órgãos competentes. 

c) Em ambientes com ar-condicionado, o ar deve ser renovado de acordo com o exigido na 

legislação (27m3/hora/pessoa). 

d) Caso não haja ar-condicionado, janelas e portas devem ser mantidas abertas. 

2. O que deve ser apresentado: 

a) Licença Sanitária de Funcionamento (LSF) para empresas sediadas no município de Campos 

dos Goytacazes. 

b) Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar-Condicionado (PMOC). 

c) Comprovante de limpeza de ductos de ar-condicionado anual. 

d) Laudo da qualidade do ar na validade (semestral). 

e) Certificado de higienização dos reservatórios de água de consumo (semestral). 

f) Laudo de potabilidade da água (semestral). 


