
 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3816/2018 

Dá nova redação ao art. 3º e acresce Anexo 

Único à Lei nº 3.591/99, 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 A Lei nº 3.591, de 08 de julho de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

I - o art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 3º As academias e ginásios de musculação, artes marciais e ginásticas de 

qualquer tipo serão obrigadas a exigir do interessado a praticar atividade física com 

idade igual ou inferior a 15 e igual ou superior a 40 anos, atestado médico, declarando 

estar o interessado apto a praticar os as atividades físicas oferecidas pelas academias. 

§ 1º O atestado que se refere o caput deste artigo terá a validade de 12 meses, da data 

de sua emissão, podendo ser renovado por quantas vezes necessárias para o mesmo 

fim. 

§ 2º Para a finalidade de inscrição de todos os clientes, os estabelecimentos a que se 

refere o “caput” deste artigo deverão responder ao Questionário de Prontidão para 

Atividade Física (PAR-Q) que consta do Anexo I desta Lei.  

§ 3º Caso o cliente responda “sim” para alguma das perguntas constantes do 

questionário referido no parágrafo anterior, somente será permitida a inscrição do 

aluno de posse de atestado médico da área indicada como prejudicial, com renovação 

na data indicada pelo médico, não devendo ultrapassar o prazo máximo de 12 meses. 

§ 4º A 1ª via do formulário citado no caput deste artigo e o atestado médico do cliente, 

ficarão à guarda do estabelecimento, para fins de fiscalização do órgão competente 

quando solicitado. 

§ 5º Aos menores de idade será exigida autorização dos pais ou responsáveis legais 

para prática de atividades físicas, que poderá ser pessoal ou por escrito com firma 

reconhecida.” (NR) 

II - fica acrescido Anexo Único com a seguinte redação:  

“ANEXO ÚNICO 

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q). 

 Este questionário tem objetivo de identificar a necessidade de avaliação por um 

médico antes do início da atividade física. Caso você responda “sim” a uma ou mais 
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perguntas, converse com seu médico ANTES de aumentar seu nível atual de atividade 

física. Mencione este questionário e as perguntas às quais você respondeu “sim”. Por 

favor, assinale “sim” ou “não” às seguintes perguntas: 

1) Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria 

realizar atividade física supervisionado por profissionais de saúde? 

(  ) sim (  ) não 

2) Você sente dores no peito quando pratica atividade física? 

(  ) sim (  ) não 

3) No último mês, você sentiu dores no peito quando pratica atividade física? 

(  ) sim (  ) não 

4) Você apresenta desequilíbrio devido a tontura e/ou perda de consciência? 

(  ) sim (  ) não 

5) Você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela 

atividade física? 

(  ) sim (  ) não 

6) Você toma atualmente algum medicamento para pressão arterial e/ou problema de 

coração? 

(  ) sim (  ) não 

7) Sabe de alguma outra razão pela qual você não deve praticar atividade física? 

(  ) sim (  ) não 

Data, nome completo e assinatura:______________________________.” (AC) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Vila Velha, 17 de abril de 2018. 
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