
,ESTADODORIODEJANEIRO 

PREFEITURAMUNICIPALDEARMAÇÃODOSBÚZIOS 

SECRETARIAMUNICIPALDE 
SAÚDEVIGILÂNCIAEMSAÚDE 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO004/2020 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO 
PARARETOMADA DE 
PRÁTICA DEATIVIDADE 
FÍSICA EM ARLIVRE 
EESTABELECIMENTOS 
EMGERAL (ACADEMIAS, 

ESTÚDIOSDE DANÇA, PILATES E 
ARTESMARCIAIS,NATAÇÃOESIMILA
RES) 

 
 
 
 

2020 



MEDIDASDEPROTEÇÃOESPECÍFICAS –SARSCOVID-19 

PROCEDIMENTOSGERAISECOLABORADORES 

 
 

1. Observar a condição de saúde dos colaboradores antes do início das atividades, 

inclusivecom a aferição de temperatura corporal, e nos casos de febre e/ou sintomas 

respiratórios,estes deverão ser orientados a procurar uma unidade de saúde seguindo as 

orientaçõesdas autoridadesdesaúdelocal. 

2. Na ocorrência de colaboradores com confirmação do diagnóstico de infecção pelo 

novocoronavírus(COVID-19),afastá-loconformerecomendaçãomédica. 

3. Treinar todos os colaboradores dos diferentes setores sobre o SARS-CoV2 (COVID-

19),quantoaorigem,sintomas,prevençãoetransmissãodadoençaeasmedidasdeprevenção 

básica à COVID-19, como a higiene das mãos, o distanciamento social, asnormasde 

evitartocarolhos,narize boca eetiquetarespiratória. 

4. ElaborarProcedimentoOperacionalPadrão(POP)paralimpezaedesinfecçãodosambientes. 

5. Ao chegar, o colaborador deve fazer a higiene pessoal e vestir-se e calçar os sapatos 

douniformequenãopoderãovircalçadosdecasa.Amascarádeveráestarsempreajustadaaface. 

6. É terminantemente proibido sair da empresa com uniforme e sapato de trabalho, 

mesmoem horário deintervaloou parasolucionarproblemas para aempresa. 

7. É obrigatório o uso de máscaras durante todo o turno de trabalho. Para colocação 

damáscaranahoradatroca,asmãosdeverãoserhigienizadas antes edepoisdevestí-las. 

8. Orientar os colaboradores que, ao final de suas atividades, os utensílios utilizados 

nalimpeza e desinfecção de todos os ambientes, bem como as luvas de borracha e 

EPIutilizados devem ser limpos e desinfetados com desinfetante a base de cloro ou 

outrodesinfetantepara essafinalidade,desdequesejaregularizado juntoàANVISA. 

9. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para a atividade 

exercidae em quantidade suficiente. Caso a atividade não possua protocolo específico 

deverá serfornecido,nomínimo,máscaraindividual. 

10. Os EPI não reutilizáveis devem ser descartados em saco plástico para resíduos, 

lacradoantesdesair doquartoedesprezado conforme orientação decoletadomunicípio. 

11. Não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como 

EPI,fones,aparelhosdetelefone, eoutros,fornecendoessesmateriais paracadatrabalhador. 

12. OsresponsáveispelosprocedimentosdefinidosnoPOPparalimpezaedesinfecçãodevemutiliza

ros Equipamentos de Proteção Individual (EPI)de acordo como grau derisco potencial do 

ambiente a ser higienizado (gorro, máscara, avental, protetor ocular 

oudaface,botasimpermeáveise luvasdeborracha). 

13. Deve-seevitartossir, espirrar,coçarou assoaronariz,coçaros olhosoutocaraboca. 



14. Deve-se lavar as mãos com frequência e, principalmente, depois de: Manusear 

celular,dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, botões de elevador, corrimões e outras 

superfícies e irao sanitário. Na impossibilidade de lavar as mãos, utilizar o álcool 70% com 

frequência esemprequetocarsuperfíciesque possamestarcontaminadas. 

15. Asmáscarasdevemserfeitasnasmedidascorretas,cobrindototalmenteabocaenariz, 

sem deixar espaços nas laterais. Também é importante que a máscara seja 

utilizadacorretamente,nãodevendosermanipuladaduranteouso.Deve-

selavarasmãosantesde sua colocaçãoeapóssuaretirada. 

16. As máscaras reutilizáveis devem ser feitas de algodão, em tecido duplo, e entregues 

emnúmero suficiente para que a troca seja feita no máximo a cada 4 (funcionários em 

geral)ou2 horas(manipuladores dealimentos). 

17.  Antes de colocar a máscara assegurar que ela esteja em condições de uso (limpa e 

semrupturas). 

18. De acordo com o porte e o número de colaboradores, a higiene das máscaras deve 

serfeita preferencialmenteno local. Caso a higiene seja realizada pelos colaboradores, 

emsuas residências, deve-se disponibilizar o procedimento e reforçar a importância de 

seucumprimento. 

 
 

MEDIDASDESEGURANÇARELACIONADASAOS AMBIENTESEMGERAL 

 
 

19. Disponibilizardesinfetantes,comooálcoollíquidoougela70%paraasmãos,nosprincipaispontos

dosmeiosdehospedagem,pertodesuperfícieseobjetosfrequentemente tocados, como na 

entrada, perto de corredores, próximo de corrimãos deescadas, sanitários, ao lado de 

telefones e computadores de uso comum, recepção eportasde áreascomuns. 

20. Manterosambientesarejados,dandopreferênciaàventilaçãonatural. 

21. Instalar cartazes sinalizadores em locais relevantes de maior fluxo de pessoas, 

lembrandoaosclientes,colaboradoresterceirizadosefuncionáriossobre,pelomenos,odistancia

mentosocialobrigatório,anecessidadedousocontínuodeálcoolgel70%eouso adequado 

demáscaras. 

22. Garantirahigienede mãosedisponibilizarpiasdevidamenteabastecidascomágua,sabão 

líquido neutro e álcool gel 70%, papel toalha, lixeira com tampa sem acionamentomanuale 

procedimentode higienevisível. 

23. Aspiastêmqueestarobrigatoriamentedisponíveisnasáreasdemanipulaçãodealimentos,nosba

nheirosdefuncionáriosenosbanheiros paraclientes. 

24. Seguirasorientaçõesdehigienizaçãodasmãos,daAgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária(ANV

ISA), quedevemestardisponíveispróximoaspiasde higiene demãos. 



25. Aumentar a frequência de higienização de todos os ambientes com solução 

desinfetante,utilizando-se produtos à base de cloro, como o hipoclorito de sódio a 1%, 

quaternário deamônio, álcool líquido a 70% ou outro desinfetante para essa finalidade, 

desde que sejaregularizadojuntoàANVISA. 

26. Os dispensadores de água que exigem aproximação do usuário para ingestão, devem 

serlacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do 

dispensadordeáguaparacopos descartáveis.Caso sejasolicitado,osestabelecimentos 

deverãosomentefornecer coposdescartáveis. 

27. Avaliar a higiene do sistema de ar condicionado – verificar se a frequência está de 

acordocomaindicaçãodosfabricantesouresponsáveispelamanutençãoesetodaadocumentaç

ãoestáadequadaedisponível.Quandopossível,evitarousodearcondicionado.Instale 

emantenhafiltrose dutoslimpos. 

28. Organizar a chegada das pessoas e disponibilizar álcool em gel ou líquido 70%, 

parahigienizaçãodasmãos. 

29. Evitar o uso de maçanetas deixando as portas permanentemente abertas ou 

fazendoajustede portas comsensorespara aberturaautomática. 

30. Colocar placas de sinalização com orientações sobre como proceder a lavagem das 

mãoseahigienerespiratória;Sepossível,considerereduzironúmerodeportasdeentrada,para 

um melhor controle. Se a estrutura e o fluxo permitir, pode se considerar ter umaentradae 

umasaídadiferentes. 

31. Removertemporariamentejornais, revistaselivros dolocal para evitarinfecçõescruzadas. 

32.  Alterarosmóveiselayoutdasáreasdeconvivênciaparafacilitarodistanciamentosocialeeliminar

pontos decontatodesnecessários. 

33.  Diminuiracapacidadedepúblicodoestabelecimento,demodoquesejapossívelminimizar o 

contato. 

34. Promover o distanciamento de 2m entre pessoas nas filas na entrada ou na saída. 

Senecessário,utilize adesivosno chãopara demarcação dadistânciamínima. 

35. Aparelhos de telefone, mouses e teclados devem ser usados exclusivamente por um 

únicocolaborador, e devem ser desinfetados no início e ao fim de seu turno, no mínimo. 

Parafacilitaradesinfecção,tecladosdecomputadoresetelefonespodemsercobertoscomfilmepl

ástico,etrocadossemprequeapresentaremqualquerrupturaoudefeitoquedificulteahigiene. 

36. Desinfecção das chaves ou dos cartões de acesso (não utilizar chaveiros de madeira 

oupapelão – somente materiais que permitam a desinfecção). Após a desinfecção 

estasdevem ser colocadas em um recipiente próprio, para a entrega. Desta forma, evita-se 

ocontatocomasmãos,mesmodesinfetadas,como dispositivo após suadesinfecção. 

37. Aumentar a frequência de higiene dos banheiros, dando especial atenção à 

desinfecçãode:maçanetas,dispensersdepapel-

toalha,sabãolíquido,álcoolgel,fraldário,alavancaouacionadoresde 

descargasdevasosanitários/mictórioseinterruptores. 



38. Não utilizar o sistema de auto serviço, visto que há alta possibilidade de 

contaminaçãoentrehóspedesdeportasdegeladeiras,freezerseembalagensdeprodutos. 

39. Aoutilizarasáreascomunsdevemserobrigatoriamenterespeitadasasregrasdedistanciamento

de2mentreas pessoas eusode máscaraindividual. 

40. Indicar a área apropriada para descarte de máscaras: lixeira exclusiva com pedal. 

Ondeestalixeiraforcolocadadeveráhaverumcartazidentificando-

aeexplicandosuafuncionalidade. 

 
NORMASPARAÁREADEMANIPULAÇÃO,PRODUÇÃOOUVENDADE 
ALIMENTOSEBEBIDAS (CASODISPONHA) 

 

41. Reforçar as boas práticas de cozinha e de higienização dos alimentos , principalmente 

osalientoscrus. 

42. Realizar a desinfecção das embalagens primárias dos produtos com álcool a 70% 

líquidoatravésdeborrifaçãoeretirartodososprodutosdasembalagensdepapelãoouembalagen

s secundárias,fardosporexemplo , edescartar imediatamenteestas. 

43. Apósorecebimento,higienizar abancadadorecebimentoebalança. 

44. Produtos como frutas, verduras e legumes,recebidos in natura , devem ser 

imediatamenteencaminhados pararealização dahigienização adequada. 

45. Cobrir todo o alimento em espera de preparo ou prontos para servir. Não deverão 

ficarexpostos. 

46. Colaboradoresresponsáveispelarealizaçãodasatividadesdehigienizaçãodeinstalações,equi

pamentos e móveisdessa área,devemserdevidamente capacitadosparaexecução 

dasatividadesedevem utilizarEPIadequados. 

47. Realizarahigienização,limpezaedesinfecção dasbancadasde trabalho 

diariamente,pelomenos,antesdeiniciarasatividades,a cadatroca 

deturnoenofinaldasoperações. 

48. Realizar higienização das maçanetas de portas e equipamentos, pelo menos, no inicio e 

acadafinal deturno ea higienização dopiso acadaturno. 

49. Desinfetar todos os equipamentos e utensílios que entrarão em contato direto com 

osalimentos e que não forem sofrer a ação de calor como exemplo, cubas, potes e 

caixasplásticas ,tábuas decorte,facasentreoutras. 

50. Higienizarfrequentementeasmãos,principalmenteantesdeiniciarasatividades. 

51. Lavar as mãos antes e após qualquer interrupção da atividade, ao tocar possível 

materiaiscontaminadoscomomaçanetas,portas,tocarnorostoouusarossanitários. 



MEDIDAS DE SEGURANÇA RELACIONADAS A AMBIENTES E

 SERVIÇOSESPECÍFICOSDEESTABELECIMENTOSPARAPRÁTICADEATI

VIDADESFÍSICAS 

 
52. Oslocaisdepráticadeatividadesfísicasdequalquernaturezadevemobservarasorientaçõescon

stantesnesteProtocoloedemaisnormativasvigentesarespeitodasmedidas deprevenção da 

COVID-19. 

53. Garantir o distanciamento social mínimo obrigatório para o exercício de prática 

esportiva,que é de 3 metros e o uso obrigatório de máscara facial durante todo o período 

depermanêncianolocal. 

54. Dar preferencia a autorizar a frequencia de clientes/alunos com horário de treino/aula pré-

agendado.Essamarcaçãopodeserfeitaportelefone,aplicativosdemensagenseformulários 

eletrônicos,entreoutros. 

55. Informarafrequênciadiáriaporhorárioe/ourecomendarqueosclientesevitemoshorários depico 

eseprogramemparatreinaremhoráriosalternativos. 

56. Destinarhorárioespecíficoparaatividadesdepessoaspertencentesaogrupomaisvulnerável, 

como idosos eportadores de comorbidades, de modo que não tenham 

contatocomoutrosgrupos,sendorecomendávelquedeempreferênciaparaarealizaçãodeativid

ades emcasa,pormeio deinstrução/acompanhamentoremoto. 

57. Controlaraquantidadedepessoas,naentradaenosacessos,tendoemvistaaobrigatoriedade de 

redução da capacidade de lotação de cada ambiente, para a proporçãode ocupação de 01 

pessoa/06 m2. Portanto, um ambiente para prática de atividade física,deverá garantir a 

ocupação máxima de 01 pessoa por 06 m2 de área física. No caso, porexemplo, de um 

ambiente de 30 m2, será permitida a ocupação por até 05 pessoasconcomitantemente, 

desde que respeitado o distanciamento, entre cada um, de no mínimode 02metros. 

58. Priorizaroagendamentodoatendimentopessoale/ouàdistância-principalmentepensando no 

público mais vulnerável diante a COVID-19. Durante o agendamento, 

realizarpesquisaemcaráterinformativo,questionandoseoclienteapresentasintomasrelaciona

dos à COVID -1 9 ou se pertence a algum grupo de risco; Caso a resposta sejasim, oriente 

para que a pessoa permaneça em casa e, se for possível, faça o atendimentoà distância. 

59. ÉrecomendadoqueaFichadeMatrículasejapreenchidapelosistemadepré-check-in,por 

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

umadessasmedidas,a orientaçãoé amarcação 

dodistanciamentomínimoexigido(doismetros),evitandoaaglomeraçãodeclientesnarecepção

daacademiaeamanipulaçãodeprodutosdepapelaria(papéisecanetas)quepodemservircomof

ontesdecontaminação. 



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

ehigienizadasapóscadautilização.Orecomendadoéoincentivoaopagamentoporaproximação

do cartãoou QRCode,evitando amanipulação damáquina. 

61. Organizar a área de chegada para clientes disponibilizando álcool 70%, líquido ou em 

gel,para higienização das mãos e medidas para higienização das solas do sapato como 

umborrifador comálcool 70% outapete comdesinfetante. 

62. Atender à exigência de manter a distância mínima de segurança de 1,5m metros entre 

osclienteseoscolaboradoresnaentradaerealizarocontroledeentradaesaídadosclientesafimde 

evitaraglomerações. 

63. Os frequentadores deverão ter a temperatura mensurada na entrada do 

estabelecimento,sendo proibida a realização das atividades por aqueles que estiverem 

com a temperaturacorporal acima de 37,8 graus, sendo vedado o atendimento ou a 

frequência de pessoasque estejam apresentando sintomas como coriza, tosse, febre e 

mal-estar onde devem serorientadasairemaocentrocovid-19 maisproximo. 

64. É vedado o comparecimento ou atividades por crianças até 12 anos e não deve 

serpermitidaa permanênciadeacompanhante dosalunos duranteasatividades. 

65. Reduziromobiliáriodolocalparafacilitarahigienização.Paraevitarfontesdecontaminação e 

facilitar a higienização, deve ser retirado todo o material que pode 

sercompartilhadooutocadopordiferentesclientes,comojornais,revistaseobjetosdecorativos 

darecepção. 

66. Recomendar para que os usuários evitem levar as mãos ao rosto durante os treinos e 

queutilizem sua própria toalha, luvas, munhequeiras, straps, e afins, sendo vedada a 

utilizaçãodemateriais comocaneleirasque possuemdificuldade paralimpezaconstante. 

67. Orientarclientesecolaboradoresanãoconsumiralimentosnolocal. 

68. Nas dependências sanitárias, liberar a utilização chuveiros,e armazenamento de objetos 

pessoais, disponibilizar sabonete líquido, ácool 70% e papel toalha. Reforçar a limpeza 

diariamente. 

69. Nahoradoclienterealizaropagamento,procedercomalgunscuidados:Cubriramaquininha com 

filme plástico, para facilitar a higienização após o uso; Demarcar no chãoas posições da 

fila, estabelecendo o mínimo de 1,5m entre as pessoas; Coloque umdispenser comálcool 

emgelno caixa paraclientes. 

70. São vedadas quaisquer atividades de contato físico e exercícios que exijam a 

colocaçãodas mãos diretamente no solo, sendo que as relacionadas a lutas deverão 

utilizar astécnicas de Kata (sem contato físico), de movimento e condicionamento físico em 

geral esem a utilização de calçados no tatame. Poderá ser utilizado saco de pancada e 

treinofuncional,deacordocomanecessidadedecada aluno,mediantea devidahigienização. 

71. Todasasatividades,sejamexercíciosfísicosoudeartesmarciais,deverãoserdesenvolvidas 

apenas para manutenção dos alunos, com treinos de intensidade de leve 

amoderada,sendovedados treinosdegrandeintensidade. 



72.  Informar aos clientes que o seu estabelecimento é comprometido com as boas práticas 

ecom a segurança, para que eles se sintam seguros. Treine a equipe para falar sobre 

asmedidasdesegurança,utilizecartazesporondeoclientecircular.Tambémfaçacomunicaçãon

ositee/ou redessociais. 

73. Evitar o uso de bebedouros com água por pressão, de modo que cada 

aluno/colaboradorsejaresponsávelportrazerasuagarrafad´água,sendoestedeusoindividualei

ntransferível. 

74. Nãodisponibilizargarrafasdechá,caféouassemelhadosparausocompartilhado. 

75. Proibidoousodeventiladoresdeteto,paredeechão.Fazerusodearcondicionadodesdeque 

comprove amanutençãoexigida conformelicençasanitaria. 

76. Receberfornecedorese/oudistribuidoresemumlocalespecífico,depreferênciaemlocale 

horário separado do atendimento ao seu público, seguindo todas as recomendações 

dehigiene. 

77.  Nosmomentosdemanuseiodedocumentos,emissãoderecibosouassinaturadedocumentosde

entrega,utilizarluvasouhigienizarasmãosnasequênciadetaisprocedimentos. 

 
 

ORIENTAÇÕESPARAOSTREINAMENTOSEAULAS: 

 

78. Odistanciamentomínimodetrêsmetrosentreosfrequentadores/alunosdeveserrespeitadoemto

dasasdependências. 

79. Recomendado estabelecer horario de funcionamento em conformidade com o 

Decreto1.413, de 15 de maio de 2020 “Lockdown “que estabelece restrição de circulação 

noturnacomo Medida de enfrentamentoà COVID – 19,edá outrasprovidências. 

80. Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas com equipamentos, 

contendotoalhas de papel e produto específico de higienização para que os clientes 

possam usarnos equipamentos de treino, como colchonetes, halteres e máquinas. No 

mesmo local,devehaverorientação paradescarteimediatodastoalhasdepapel. 

81. Delimitarcomfitaoespaçoemquecadaclientedeveseexercitarnasáreasdepesolivreenassalasd

eatividades coletivas. Cadaclientedeve ficar a3m dedistância dooutro. 

82. Osaparelhosdestinadosàsatividadesaeróbicas(esteiras,bicicletas,elípticosetc.)deverão ter 

distanciamento mínimo de quatro metros quadrados entre si e dos demaisaparelhos. 

83. Utilizarapenas50%dosaparelhosdecárdio,ouseja,deixeoespaçamentodeumequipamentose

musoparaooutro.Fazeromesmo comosarmários. 



84. Evitar o compartilhamento de aparelhos, instrumentos, pesos etc., sem prévia e 

rigorosahigienização, mediante utilização de álcool 70%, ou produto destinado para tanto, 

quantodas mãos do praticante e professor/instrutor por meio de lavagem adequada com 

água esabão ou álcoolgel70%. 

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

recepção,banheiros, vestiários, pontos de alimentação e anexos, bem como os vestiários e 

refeitóriodos colaboradores,complanilha decontroledalimpezaexpostaemlocalvisível. 

86. Recomendado que pelo menos 01 vez a cada turno de 4h, sejam interditadas as áreas 

eambientes de práticas esportivas, por 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção 

comálcool 70%, hipoclorito de sódio ou qualquer outra substância autorizada pela 

ANVISA,sobre as superfícies e pontos de contato com as mãos dos clientes: assentos, 

corrimão(barraschamadasdepegamão),janelasetravadasjanelas,maçanetasinternaseextern

ase etc. 

87. Nocasodepiscinas,Mantercloraçãoadequada.Segundoespecialistasemciênciasfarmacêutica

s, as características do COVID19 fazem com que ele seja sensível ao 

clorousadonaspiscinas.Aquantidadeaplicadanaáguaésuficientepararomperasmembranas 

que envolvem o vírus e assim, eliminá-lo. A OMS recomendou que o nível 

decloraçãode15mg.min/litrosejasuficienteparamatarvirusnãoenvelopadoscomopoliovírus, 

rotavírus epara um virus envelopado como covid-19, seria desativado emníveis ainda 

maisbaixo. 

88. Promover treinos ao ar livre, se houver essa possibilidade e diversificar os horários 

deaulasafimdedistribuir osalunos evitandoaglomerações. 

89. No caso de estúdios em que o contato entre o treinador e o aluno é mais 

próximo,máscaras+“faceshield”sãorecomendadas. 

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

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

processodehigienização.Todosossuportesdepapel-

toalhaepapelhigiênico,saboneteiras,torneiras, acionadores de descarga, assento do vaso, 

pia, ganchos, lixeiras, maçanetas deportase demaispeças devemserhigienizadas. 

91. Saunas, banhos turcos, solários, hidromassagem/ jacuzzi e similares devem 

permanecerfechados. 

92. Limitar o tempo de duração das aulas/treinos coletivos em 40 minutos e de treinos 

ematividades anaeróbicas emumahora. 



93. Avaliaçãofisicadeveráserrealizadaemtornode25minutos.Fazsenecessárioreforçarasmedias

preventivasquedeverãoserutilizadasesuaimportânciaparaqueapráticaseja benéfica nesse 

momento. Realizar protocolos que permitem ser aplicados com odistânciamento no 

mínimo de 1,5m, onde poderá ser realizado; Annamnese, usodebalaça de bioimpedância 

para a avaliação do peso e percentual de gordura, e avaliaçãopostural mantendo o 

distanciamento 1,5m entre o aluno e o avaliador, com utilização 

demáscaras,luvasefacesheild.Emfunçãododistânciamentonecessárionãoserápermitido os 

protocolos de dobras cutâneas com o adipômetro e perimetria.o resultado doexame deverá 

ser enviados por meio digital (email/Whatsapp) evitando o contato 

comnenhummaterialpossíveldecontaminação. 

94. Todos os seguimentos, devem priorizar alem destas medidas, as recomendações de 

seuconselhosouconfederaçõesdeclasses.Ex;(Recomendaçõesdaconfederaçãodecanoage

m ou Conselho Federal de Educação Fisica, Conselho Federal de Fisioterapia eetc). 



 
ESTADODORIODEJANEIRO 

PREFEITURAMUNICIPALDE ARMAÇÃODOSBÚZIOS 

SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDEV
IGILÂNCIAEMSAÚDE 

 

TERMODERESPONSABILIDADE 
 

 

Declaroserconhecedordalegislaçãosanitáriaemvigore,emespecial,dosprocedimentos de 

prevenção à Covid-19. Declaro estar ciente de que a prestação 

dedeclaraçãofalsaconfiguracrimeprevistonoCódigoPenalBrasileiro,passíveldesançõespe

nais,semexclusãodassançõesadministrativaseciviscabíveis.Declaroestar ciente da a 

legislação referente ao funcionamento da atividade. Declaro que aatividade a ser 

exercida observará com rigor toda a legislação sanitária afeta, 

sobretudo,osregulamentostécnicosespecíficoseditadospeloórgãosanitáriomunicipaldeAr

mação dos Búzios. Declaro estar ciente da obrigação deapresentar, aqualquertempo, 

toda a documentação exigida para o funcionamento da atividade e de 

prestartodasasinformaçõesreferentes  ao funcionamento do estabelecimento para 

asseguraros controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal. 

Declaro queme responsabilizo por providenciar, a qualquer tempo, todas as adequações 

necessáriasaoperfeitoatendimentodasnormassanitárias.Declarocomprometer-

mecomapreservação das melhores condições higiênico-sanitárias de instalações, 

equipamentos,procedimentos e fluxos, notadamente, as boas práticas para o exercício 

da atividade e aadequadaconservaçãodosprodutosutilizados.Declarocomprometer-

mecomoexercício da atividade em plena observância aos requisitos indispensáveis à 

proteção epreservação da saúdeindividuale coletiva. Declaroestar cientede que qualquer 

açãoouomissãoemdesacordocomasnormassanitárias,mesmoasdemenorrisco,frequência

ouimpacto,sujeitaráoestabelecimentoasançõesde naturezaadministrativa, civil e penal, 

sem prejuízo de medidas complementares, entre as quais 

acassaçãodolicenciamentosanitáriodoestabelecimento,acassaçãodoalvarádefuncioname

ntoeoutrasnecessárias àcessação epuniçãodairregularidade. 

 
NOME:  

 

ESTABELECIMENTO:  
 

ENDEREÇO:  
 

CNPJ:  
 
 

Assinatura: Data / /  
 

OBS;PREENCHERE ENVIARVIAEMAIL(FISABUZIOS@GMAIL.COM) 
 
 
 


