
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3672/2017 

Assegura aos profissionais de educação 

física particulares o acesso às academias 

de ginástica, no Município de Vila Velha, 

para acompanhamento de seus alunos e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Os usuários das academias de ginástica instaladas no Município de Vila Velha, 

devidamente matriculados, poderão ingressar em seus respectivos estabelecimentos 

acompanhados por profissionais particulares de educação física, apropriadamente registrados 

no Conselho Regional de Educação Física, portando a cédula de identidade profissional. 

§ 1º Os profissionais de educação física de que trata o caput, terão livre acesso às academias 

de ginástica para orientar e coordenar as atividades de seus clientes, mediante cadastramento 

prévio junto aos estabelecimentos, e desde que respeitem as disciplinas legais aplicáveis, 

inclusive as normas éticas e de conduta profissional, bem como o regulamento interno das 

academias de ginástica, sem que estas possam impor-lhes quaisquer ônus financeiros, diretos 

ou indiretos. 

§ 2º As academias não poderão cobrar custos extras dos alunos nem dos profissionais de 

educação física para o desenvolvimento das atividades previstas no parágrafo anterior. 

§ 3º O profissional terá que comprovar que está apto a exercer a função de profissional de 

educação física particular através da apresentação da cédula de identificação (registro) do 

Conselho Regional de Educação Física (CREF). 

Art. 2º As academias de ginástica ficam obrigadas a fixar, em local visível, quadro 

informativo com os seguintes dizeres: “O usuário desta academia poderá ser acompanhado 

por profissional de educação física particular, sem custo extra para nenhuma das partes” ou 

“Esta academia disponibiliza um quadro de profissional de educação física particular para 

atendimento exclusivo do aluno contratante”.  

Art. 3º A inobservância das regras estabelecidas nesta Lei acarretará ao estabelecimento 

infrator as seguintes penalidades:  

I - multa diária no valor correspondente a 500 (quinhentos) VPRTM (Valor Padrão de 

Referência do Tesouro Municipal); 

II - no caso de reincidência, suspensão temporária das atividades do infrator pelo máximo de 

30 dias;  

III - após a terceira constatação de descumprimento, ficará o estabelecimento sujeito à 

cassação do alvará de funcionamento.  
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Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que couber, no 

prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

Vila Velha, 12 de junho de 2017. 

 

 

IVAN CARLINI 

Presidente 

 

 

 OSVALDO MATURANO                                           NILMA MARIA GUEZ DA SILVA 

                 1º Secretário                                                                        2º Secretário    


