
PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
“Ao Diretor da DIVISA, Secretaria de Saúde 
 
Confirmando nossos entendimentos verbais e em face da legislação vigente, incluindo a 
recentemente publicada, vimos solicitar orientações e um pronunciamento formal que 
possam dirimir as dúvidas dos clubes sobre a prática de esportes de forma não coletiva e de 
outras atividades sem aglomeração, enquanto se aguarda a publicação da portaria conjunta 
SES/SEL que homologará os respectivos protocolos.” 
 
 
1. Futebol - treinamentos funcionais 
 
RESPOSTA: Os treinamentos funcionais estão liberados e guardam relação com as 
atividades realizadas em academias, sendo, portanto, similares e enquadrando-se em suas 
regras. Só está liberada a prática de futebol profissional nos campos utilizados pelas 
equipes, seguindo regras específicas. 
 
ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS DA ASES: 
• A prática coletiva do futebol amador/recreativa (escolinhas inclusive), ainda está 

proibida. Treinamentos funcionais podem; são atividades com bola, mas sem jogo e 
usando máscara facial. 

• A ASES ainda não liberou treinamentos funcionais no futebol. 
 
 
2. Voleibol de areia, futevôlei, tênis, beach tênis e outros, no máximo, em 

duplas, e sem aglomeração na espera. 
 
RESPOSTA: Voleibol de areia, futevôlei, tênis, beach tênis e outros, no máximo, em duplas, e 
sem aglomeração na espera podem, por hora, funcionar adotando-se as medidas 
especificadas para academias e similares. 
 
ESCLARECIMENTO ADICIONAL DA ASES: 
• Essas modalidades estão liberadas na ASES, exceto o beach tênis, que não temos. 
 
3. Outros esportes e atividades, praticados de forma não coletiva, que 
venham a ser liberados como teste e/ou preparativos, ou de forma 
permanente, mantendo-se, para estes e todos os acima mencionados, a 
observância dos seguintes pontos, em consonância com as 
determinações do governo: 

1. Agendamento prévio para a prática de atividades, com controle estrito e 
monitoramento dos sócios, garantindo o distanciamento social e evitando 
aglomerações e outros riscos; 
2. Aferição de temperatura na entrada do clube; 
3. Obrigatoriedade do uso de máscara e disponibilização álcool em 70%; e 
4. Desinfecção, limpeza, higienização de todas as áreas, equipamentos e 
utensílios, com frequência e com limitação e controle do uso dos banheiros. 

 
RESPOSTA: As práticas são possíveis, desde que observadas as medidas acima e as citadas 
no item anterior. 



 
ESCLARECIMENTO ADICIONAL DA ASES: 
• A liberação de cada nova modalidade será previamente estudada pela Ases, que 

divulgará as instruções a todos.  
 
 
4. Não obrigação do uso de máscara quando os atletas estiverem 

praticando esportes e outras atividades que exijam esforço físico, 
devido ao déficit de oxigênio. 

 
RESPOSTA: O uso de máscara é obrigatório em todos os momentos e locais das associações, 
mesmo em simples deslocamentos, cabendo decreto do Governo do Distrito Federal 
flexibilizar tal regra para as atividades desportivas. 
 
 
5. Churrasqueiras, estritamente para pequenos grupos familiares 
 
RESPOSTA: A DIVISA acrescenta a expressão “da mesma família” (que vivam na mesma 
residência), mas achamos que mesmo assim devemos seguir as regras dos restaurantes: 
seis pessoas com distanciamento entre mesas. Achamos, também, que não deverá ter álcool 
solução a 70% nas churrasqueiras. O álcool 70% foi proibido há anos por ser um dos 
maiores causadores de acidentes com fogo. 
 
ESCLARECIMENTO ADICIONAL DA ASES: 
• O uso de churrasqueiras ainda não foi liberado na Ases, mas está sendo estudado. 
 
 
6. Piscinas, com separação de raias e prévio agendamento, para 

treinamentos funcionais e/ou individuais. 
 
RESPOSTA:  Dentre as regras para funcionamento de piscinas, estipuladas no Decreto nº 
41.170, de 02 de setembro de 2020, está claro que é permitido uma pessoa por raia, para 
treinamento funcional, desde que sejam observados o distanciamento social de 2,5 metros, 
a adequada higienização e a desinfecção, adotando-se estratégias para evitar aglomerações 
como agendamento, dentre outras. 
 
ESCLARECIMENTO ADICIONAL DA ASES: 
• uso de piscinas ainda não foi liberado na Ases, mas está sendo estudado. 
 
 
 
7. Sauna, com agendamento e controle de acesso, e sem aglomeração na 

espera 
 
RESPOSTA: A DIVISA não é favorável à retomada das atividades de saunas. 
 
 
8. Uso controlado de chuveiros, necessário aos esportistas após a prática 

das respectivas modalidades na forma aqui mencionada. 
 



RESPOSTA: Quanto ao uso de chuveiros, como o Decreto nº 41.170, de 02.09.2020, estipula 
a utilização de vestiários e banheiros, deve-se limitar o uso ao máximo de duas pessoas por 
vez, respeitando-se todos os demais protocolos de precaução. 
 
ESCLARECIMENTO ADICIONAL DA ASES: 
• O uso de chuveiros está liberado na Ases, seguindo as regras acima. 
 
 
Este é o  resultado das gestões que o Sinlazer fez junto à DIVISA, da Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal no sentido de flexibilizar a prática de espostes e outras atividades. A 
intenção foi buscar atender as necessidades e demandas dos associados dos clubes, mas 
sem ferir os protocolos de segurança. No entanto, é indispensável a observância e a 
disciplina dos sócios. O objetivo não é a repressão, mas o cuidado com a saúde de todos. 
 
Alguns esportes e atividades acima citados ainda serão liberados pela ASES, ou seja, tão 
logo a associação esteja preparada para executar os controles necessários. 
 
O seu Clube trabalha para oferecer a você, associado(a), o melhor serviço, com a máxima 
segurança e o melhor espaço da orla do Lago Paranoá. 
 
Ficamos à disposição para elucidar quaisquer dúvidas que porventura ainda precisem ser 
esclarecidas. 
 
A Diretoria 


