
 
 

 
 

Normas e termo de Adesão – Academia Alpha 9 
 

A Associação Residencial Alphaville 9, disponibiliza aos seus associados à Academia, como 
espaço destinado a pratica de atividades físicas, nas suas diversas manifestações, observados 
os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual 
e coletivo. 
 
A Academia tem por finalidade promover a qualidade de vida e bem-estar de toda a Associação 
Residencial Alphaville 9, sendo formada com equipamentos de musculação, cárdio e de 
ginastica. 
 
I – Como utilizar a Academia 
 
1) A Academia da Associação Residencial Alphaville 9 e de uso exclusivo dos 
associados/moradores regularmente cadastrados na administração do Residencial, não sendo 
permitida, em hipótese alguma, convidados, amigos, namorados, parentes ou funcionários, 
enfim aqueles que não sejam moradores do Residencial 9. 
 
2) Aquele que tiver interesse em utilizar as dependências da academia deverá dirigir-se a 
Administração do Residencial, para preencher sua ficha de inscrição, ocasião em que concordará 
automaticamente com todos os termos e condições deste regulamento. 
 
3) O associado/morador deverá apresentar no ato da inscrição atestado médico válido, 
indicando que se encontra apto para a pratica de exercícios físicos, bem como declaração que 
está em plenas condições de saúde, para realizar atividades físicas e que não é portador de 
nenhuma moléstia infecto contagiosa que possa prejudicar os demais frequentadores, isentando 
a Associação Residencial Alphaville 9 de qualquer responsabilidade inerente a sua saúde.   
 
4) O atestado médico de aptidão física deverá ser emitido preferencialmente por Médico 
Cardiologista, e será valido durante o ano vigente até dia 31/12 a partir da data da matrícula. 
Após este prazo o acesso à academia será bloqueado, até a apresentação de novo atestado.  
 
5) Em caso de doenças transmissíveis pelo ar ou por contato físico, o associado deverá 
suspender os exercícios, até que restabeleça sua saúde. Fica resguardado a Associação 
Residencial Alphaville 9 o direito de exigir atestado médico, especifico, caso haja dúvida sobre 
eventual risco a saúde dos demais associados. Esta regra aplica-se independentemente de estar 
o associado, dentro da vigência do seu atestado médico.  
 
6) O associado fará Avaliação Física com profissionais terceirizados que estarão na academia 
para avaliar seu atual estado de condicionamento físico, a fim de indicar qual o programa de 
exercícios a ser seguido, dentro de cada objetivo individual. 
 
7) O associado deverá evitar descansar e/ou conversar nos aparelhos. 
 
8) Não será permitida a presença de acompanhantes dentro do salão de musculação ou nas 
salas de aulas coletivas. 
 
II – Acesso e Horário de Funcionamento 
 
1) O acesso a Academia e através de biometria ou senha de acesso. Este procedimento oferece 
maior segurança aos associados e promoverá melhor gerenciamento do local. Caso houver 
problema com o acesso, o associado deverá procurar orientação com a Administração do 
Residencial. 
 



 
 

 
 

2) O horário de funcionamento da Academia: 
     Segunda a Sexta das 06h00 às 12h00 e das 14h00 às 22h00. 
     Fechada 12h00 às 14h00 para manutenção e limpeza. 
     Sábado e Domingo das 9h00 as 13h00. 
     Fica desde já convencionado, que aos domingos e feriados, será facultativo o funcionamento 
com ou sem professores, ficando a critério da Diretoria Executiva o funcionamento,  levando-se 
em consideração o quórum e os custos. Nas datas do Natal e Ano Novo, permanecerá fechada, 
sempre observando o calendário da época, prazo máximo fechamento 10(dez) dias. Nesse 
período poderá ou não ficar aberta em horários alternativos a  
escolha, da Diretoria executiva. 
 
3) A Diretoria Executiva da Associação Residencial Alphaville 9, poderá modificar os horários 
acima previstos, comunicando aos usuários associados/moradores, com 10 dias de 
antecedência.  
 
III – Pagamento das Matriculas ou Mensalidades 
 
1) O valor pago pelo associado é pessoal e intransferível, não tendo nenhuma relação com a 
frequência ou assiduidade. 
 
2) O valor referente à taxa de matricula será para o ano vigente, correspondente ao valor 
aprovado em A.G.O., levando-se em conta a proporcionalidade mensal, sempre considerando 
mês cheio, ou seja, quantidade de meses até o final do ano contados do mês da matrícula. 
Desta forma a matrícula terá seu término em dezembro de cada ano, devendo ser renovada 
sempre no mês de dezembro do ano vigente, com pagamento da nova taxa de matrícula até 
dia 05 de janeiro do ano seguinte. Será emitido novo boleto de cobrança da taxa de matricula 
para o próximo ano, a todos os alunos regularmente matriculados. Tal valor poderá sofrer 
reajuste, de acordo com a proposta orçamentária de custeio da associação, aprovada em regular 
Assembleia. Após constatação pela administração do pagamento da matrícula para o novo 
período, a mesma estará automaticamente renovada e não será restituído em nenhuma 
hipótese, o valor pago. Caso o associado/morador optar em não renovar a matrícula, bastará 
desconsiderar o boleto, não realizando o pagamento. 
  
3) Não haverá taxa de mensalidade. Na hipótese de aprovação em assembleia geral da 
Associação para cobrança de mensalidade, o aluno será comunicado, podendo cancelar sua 
inscrição/adesão de uso da academia no prazo de 30 dias, entregando comunicação expressa 
na administração. 
 
4) Aqueles que estiverem com valores em débito e/ou com o atestado médico vencido não 
poderão frequentar a Academia, e o acesso ficará bloqueado automaticamente. 
 
IV – Serviço de Acompanhamento Personalizado 
 
1) A Academia não possui o serviço de Personal Training. 
 
2) Os associados que desejam contratar este profissional, deverão contatar a Administração do 
Residencial para cadastrar seus treinadores pessoais, obtendo assim a necessária autorização 
por escrito. 
 
3) Caso o personal prestar serviço a mais de um aluno, utilizando as instalações da academia, 
será cobrada taxa mensal do personal de R$ 50,00 por aluno, o responsável pelo pagamento 
será o aluno contratante, somente será liberada a entrada do profissional, após pagamento da 
referida taxa. 
 



 
 

 
 

4) O personal deverá apresentar cópia do CREFI válido e atualizado para ter acesso à academia, 
devendo apresentar demais documentos que for solicitado no ato de seu cadastro junto a 
administração. 
 
Obs.: A entrada e permanência do Personal estará vinculada ao aluno, ficando assim o mesmo 

responsável pelo cumprimento desta norma. 

 

V – Politica Geral de Uso da Academia  
 
1) A supervisão geral pela estrutura física, equipamentos e regulamento será feito pelo Diretor 
de Esportes, sendo, todavia, de responsabilidade do associado zelar por todos os equipamentos 
e pelas dependências físicas da Academia. 
 
2) A Associação Residencial Alphaville 9 manterá um corpo de instrutores a disposição dos 
associados, para orientação na utilização dos equipamentos e realização de exercícios físicos, 
nos horários previstos no item II deste termo. 
 
3) Danos de qualquer natureza sofridos e/ou causados pelo associado em decorrência de 
atividades executadas sem a solicitação de orientação e/ou sem a observância desta, não serão 
de responsabilidade da Associação Residencial Alphaville 9 e caracterizarão culpa exclusiva do 
associado.  
 
4) A Associação Residencial Alphaville 9 não se responsabiliza pelo mau uso de maquinas e 
equipamentos submetidos a cargas elevadas, postura incorreta, tempo e intensidade 
extrapolados ao da serie de exercícios prescritos, contrariando a orientação dos profissionais de 
educação física e a sua própria condição física. 
 
5) O associado tem a responsabilidade de reparar os danos materiais causados, independente 
de culpa ou dolo. 
 
6) Para efeito de responsabilidade civil, os proprietários ou locatários dos imóveis onde residir  
pais são responsáveis por todos os atos praticados por seus filhos, inclusive pela reparação civil 
que possa advir dos atos praticados por esses.  
 
7) Todos os pesos, barras e afins deverão ser colocados de volta no lugar pelo associado após 
o uso. 
 
8) Fica definido o tempo máximo de 30 (trinta) minutos para uso de equipamento 
cardiovasculares (esteiras e bicicletas), sendo que nos casos em que não haja ninguém que 
queira utiliza-los na sequência, transcorrido o prazo máximo de utilização pelo associado, este 
deverá solicitar autorização para acréscimo de mais 15 (quinze) minutos, junto ao professor 
responsável.  
 
9) Apenas os instrutores estão autorizados a orientar os associados quanto a pratica do 
exercício, ficando recomendado, entretanto, desde já o uso de cintos para exercícios de 
musculação. 
 
10) Qualquer dano causado em algum dos equipamentos deverá ser informado imediatamente 
a um funcionário da academia ou área esportiva. 
 
11) Quedas e batidas intencionais dos equipamentos não serão permitidas. 
 
12) Não é permitido o uso de linguagem inapropriada ou de baixo calão, sendo que condutas 
inadequadas não serão toleradas. O ambiente da Academia deverá ser agradável a todos os 
associados, devendo haver respeito mútuo entre todos. 



 
 

 
 

 
13) Os associados deverão estar trajados e calçados adequadamente para utilização dos 
equipamentos e realização dos exercícios físicos. É proibido praticar exercícios com chinelos, 
sandálias ou descalço.  
 
14) É expressamente proibido o uso de álcool, fumo ou drogas ilegais (esteroides, inibidores). 
 
15) Não será permitido, no interior da Academia o consumo de alimentos e bebidas, com 
exceção de água, desde que acondicionada em squeeze ou afins, para que eventual queda 
não ocasione lesões, pois não serão fornecidos copos descartáveis. 
 
16) Não será permitido, no interior da Academia, uso de copos e garrafas de vidro, bem como 
colocar qualquer objeto sobre os equipamentos, para evitar que sejam danificados. 
 
17) A utilização da Academia será permitida para maiores de 14 (quatorze) anos. Para crianças 
menores, a pratica de exercícios físicos, só poderá ocorrer mediante autorização escrita 
dos responsáveis legais devidamente acompanhada de orientação medica. 
 
18) A Associação Residencial Alphaville 9 não se responsabiliza pelo morador menor de idade, 
devendo os pais ou responsáveis, acompanha-los durante o período de treinamento, salvo 
autorização escrita que os permita utilizar a Academia desacompanhados, onde 
expressamente assumem a responsabilidade civil por atos praticados, independente de dolo 
ou culpa. 
 
19) É proibido ao associado/morador trazer aparelhos de som para utilização no interior da 
Academia, salvo aqueles de uso individual, desde que utilizados com fones de ouvido.            
 
20) Não é permitido ao associado mexer nos aparelhos de som, televisão, ar 
condicionado e ventiladores de propriedade da Associação Residencial Alphaville 9, 
sendo o nível adequado será definido pelo funcionário ou profissional da Academia.  
 

• Fica na responsabilidade do funcionário da Associação Residencial Alphaville 9, 
que poderá delegar ao professor, o controle de canais da TV e sintonia de 
emissoras de radio, podendo ser alterados em comum acordo com os alunos que 
estiverem na sala. 
 

• O manuseio e controle do ar condicionado e ventiladores são de exclusiva 
responsabilidade do funcionário da academia da Associação Residencial 
Alphaville 9, que poderá delegar aos professores, sendo proibido o manuseio por 
qualquer outra pessoa. 

 
VI – Disposições Finais  
 
1) Por motivos de segurança e saúde, qualquer associado poderá, no horário de 
funcionamento, frequentar a Academia, desde que acompanhado por um professor ou 
treinador, contratado pela Associação ou na ausência deste, por um treinador pessoal, 
previamente cadastrado junto a administração do Residencial. 
 
2) É proibida a pratica comercial nas dependências da Academia como venda, demonstração 
ou distribuição de produtos alimentícios ou de consumo, como calcados, roupas, confecções, 
bijuterias, perfumaria e afins. 
 
3) O não cumprimento de qualquer das disposições contidas no presente Regulamento 
acarretara ao associado a imediata suspensão dos direitos de uso, podendo de acordo com a 
gravidade na infração ocasionar o seu automático desligamento da Academia, bem como 
aplicação de multa equivalente ao valor da matrícula anual.  
 



 
 

 
 

4) A suspensão poderá ser de 07 (sete), 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, de acordo com a 
gravidade do caso, sem prejuízo de outras penalidades, que no caso couberem. Após o prazo 
de suspensão, o pagamento da multa deverá ser comprovado para reativar a liberação 
de acesso à academia. 
 
5) A Associação Residencial Alphaville 9 se reserva o direito de impedir em qualquer momento 
o acesso do associado/morador as suas instalações da Academia caso constate a pratica de 
atitude não condizente com os princípios e normas da boa moral e educação.  
 
6) Prevalecera o direito da Associação Residencial Alphaville 9 de não renovar a matricula dos 
associados que não respeitarem os princípios de uma boa educação e que insistirem em não 
cumprir o regulamento interno. 
 
7) É garantido a Associação Residencial Alphaville 9 o direito de alterar o presente 
Regulamento, através de sua Diretoria Executiva, com anuência do Conselho Deliberativo. 
 
8) Os casos omissos serão solucionados pelo Conselho Deliberativo para posteriormente 
serem incorporados ao presente Regulamento.  
 
O Associado declara, neste ato, que leu o regulamento da Academia e todas as dúvidas com 
relação aos seus termos foram satisfatoriamente sanadas, estando de pleno acordo com o 
mesmo, obrigando-se, por conseguinte, a respeita-lo e cumpri-lo de forma integral.  
 
 

 Santana de Parnaíba, 28 de fevereiro de 2018 

 
 
Aluno:________________________________________ Data Nasc:______________ 
 
 
RG:_________________ CPF:________________ Val.At. Médico____/____/______ 
 
 
Alameda:___________________________________Nº______________________ 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura 

 

 
Responsável legal (se aplicável) 

 
 
Nome:______________________________________ Parentesco:_______________ 
 
 
Data Nasc:____/____/____  RG:________________  CPF:____________________ 
 
  
 

 
____________________________________ 

Assinatura 


