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Por este termo, o contratante signatário, está aderindo os 

serviços prestados pela empresa SUPER FIT ACADEMIA 

LTDA, ora denominada MOVERE FITNESS, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

18.880.728/0001-10, sediada à Avenida Assis Brasil, nº 

5751, bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre/RS. 

Estando assim, ciente das normas pactuadas neste 

instrumento.   

CONSIDERAÇÕES -   

A MOVERE FITNESS tem como objetivo oferecer aos seus 

alunos todos os recursos disponíveis para que estes possam 

desenvolver suas capacidades físicas atendendo às suas 

necessidades e contribuindo para uma melhor qualidade 

de vida.  

Pelo presente TERMO DE MATRÍCULA, o ALUNO e/ou seu 

responsável legal, caso seja menor de 18 (dezoito) anos, o 

qual deverá assinar em conjunto este termo, posto que 

obrigado e responsável solidariamente, contrato os 

serviços da academia mensalmente, optando pela 

aquisição de planos estendidos ou não, de modo que a 

frequência do ALUNO não interfere no pagamento das 

mensalidades, ou seja, o não comparecimento do CLIENTE 

à MOVERE FITNESS não o abstém de adimplir com as 

mensalidades. Este termo se encontra disponível ao cliente 

na nossa recepção, e pode ser solicitado via impressa ou 

email. A adesão ao presente Termo ocorre de forma 

eletrônica, através de dispositivos eletrônicos 

disponibilizados pela Movere fitness em suas unidades. O 

aderente manifesta sua ciência e concordância de que a 

Movere fitness, no processo de adesão, efetuará coleta e 

armazenamento de seus dados biométricos e informações 

pessoais, bem como de registros de suas ações, necessários 

para a comprovação de validade desta contratação.  

DECLARAÇÃO -   

O ALUNO declara, neste ato estar em plenas condições de 

saúde, apto a realizar atividades físicas, e não portar 

moléstia contagiosa que possa prejudicar os demais 

frequentadores, estando a ACADEMIA MOVERE FITNESS 

livre de qualquer responsabilidade neste sentido.  

DO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA -   

A MOVERE FITNESS – ASSIS BRASIL funciona de segunda à 

sexta-feira das 6 hrs às 00:00, sábados das 9 hrs às 17 hrs, 

domingos das 15hrs às 18hrs. Os feriados são facultativos e 

ficam sob decisão da abertura exclusivamente de 

responsabilidade da Movere fitness.  

DOS HORÁRIOS E DAS AULAS –   

A MOVERE FITNESS poderá efetuar as alterações que forem 

necessárias nos horários dos profissionais, das aulas e do 

estabelecimento, assim como na disposição do quadro de 

aulas de acordo com necessidade e quantidade de clientes, 

o que será comunicado com antecedência através de 

cartazes colocados nos quadros de avisos e postagens em 

suas redes sociais. DOS DANOS E ACIDENTES -  

A Academia MOVERE FITNESS é responsável pela 

orientação e segurança dos serviços prestados por seus 

profissionais, assim como pelos equipamentos e 

instalações disponibilizados.   

Danos de qualquer natureza decorrentes de atividades 

executadas sem a solicitação de orientação, quedas por 

descuido ou distração, tonturas ou acidentes por má 

alimentação ou medicamento, não serão de 

responsabilidade da MOVERE FITNESS, uma vez que 

caracterizada culpa exclusiva do aluno em conformidade 

com o Código do Consumidor.  

O ALUNO que, por má utilização dos aparelhos, bem como 

de outros bens existentes no espaço da ACADEMIA 

MOVERE FITNESS, danificá-los, ficará obrigado a reparálos.  

DOS OBJETOS E PERTENCES PESSOAIS - A MOVERE 

FITNESS, não se responsabiliza pela perda, prejuízo ou 

extravio, de objetos e pertences pessoais deixados pelo 

ALUNO em suas dependências, bem como eventuais furtos, 

roubos ou danos, inclusive à veículos, ocorridos dentro do 

estabelecimento (espaço interno + estacionamento).  

A utilização do armário será permitida somente durante a 

permanência do ALUNO na MOVERE FITNESS, através do 

empréstimo de chaves na recepção. Em caso de perda ou 

não devolução da mesma, será cobrada taxa no valor de R$ 

15,00.  

DO TRANCAMENTO/LICENÇA –  

 O ALUNO poderá ausentar-se da MOVERE FITNESS, 

utilizando o direito à licença, sem prejuízo de gozar férias 

do período 30 dias, em plano anual, 15 dias no plano 

semestral e 7 dias no plano trimestral, desde que 

comunique o fato à recepção, com antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas e esteja em dia com seus 

pagamentos. Em caso de impossibilidade de frequentar a 

Academia por questões de saúde, deverá o ALUNO 

apresentar atestado, a fim de interromper seu contrato.   

DOS PLANOS E FORMAS DE PAGAMENTO -   

Os planos oferecidos pela Academia no ato da matrícula, 

seguirão os seguintes moldes:   

MENSAL: Modalidade em que o aluno paga pelos serviços 

pelo período de um único mês, ou seja, não adere à um 

plano fidelidade. O valor é de R$ 179,90. 

PLANO TRIMESTRAL: Modalidade em que o aluno adere à 

plano de fidelidade de três meses, usufruindo do valor 

reduzido da mensalidade, podendo o valor total ser 

parcelado em até 3x.  

PLANO SEMESTRAL: Modalidade em que o aluno adere à 

plano de fidelidade de seis meses, usufruindo do valor 

reduzido da mensalidade, podendo o valor total ser 

parcelado em até 6x.  

PLANO ANUAL: Modalidade em que o aluno adere à plano 

de fidelidade de doze meses, usufruindo do valor reduzido 

da mensalidade, podendo o valor total ser parcelado em 

até 12x.  
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PLANO 18 MESES: Modalidade em que o aluno adere à 

plano de fidelidade de dezoito meses, usufruindo do valor 

reduzido da mensalidade, podendo o valor total ser 

parcelado em até 12x.  

PLANO CORPORATIVO: É caracterizado pela matrícula, 

em conjunto de pelo menos 10 funcionários de 

determinada empresa, sendo necessária a comprovação 

de vínculo empregatício com a mesma. Tal modalidade 

pode variar de 3 à 12 meses, de acordo com a necessidade 

do grupo.  

Os valores dos planos serão informados diretamente na 

recepção, posto que podem ser alterados a depender de 

campanhas promocionais. Será emitido recibo que 

comprova a contratação do plano escolhido.  

O pagamento poderá ser feito em dinheiro, cheque ou 

cartão de crédito/debito, obedecendo o valor total em 

caso de contratação de plano estendido.  Em caso de 

cancelamento do cartão ou cheques utilizado para 

pagamento, o cliente deverá informar imediatamente a 

recepção da academia Movere Fitness, e fazer a 

substituição pelo novo ou indicar a outra forma de 

pagamento.  

TAXA DE ADESÃO – COMBO PRATIC  

Será cobrada taxa de adesão vinculada à qualquer plano 

ou mensalidade, no valor de R$ 99,00 que será revertida 

ao aluno através de avaliação física inicial para 

planejamento do treinamento, bem como 1ª aula 

personalizada, mediante agendamento. Em caso de 

cancelamento do plano a taxa de adesão não será 

restituída mesmo que bonificada na negociação.  

DO CANCELAMENTO -   

 O ALUNO poderá rescindir o presente contrato a 

qualquer tempo de acordo com sua necessidade. Quando 

do cancelamento, o ALUNO deverá comunicar a  

ACADEMIA, com antecedência mínima de 30 dias,  

pessoalmente no estabelecimento, em horário comercial. 

Na hipótese de cancelamento do contrato antes do prazo 

ajustado, será cobrada multa de 20% sobre o valor das 

parcelas vincendas, tendo como base de cálculo o plano 

mensal que tem o valor de R$ 179,90. Após o pagamento 

da multa, caso não seja mais possível fazer a solicitação 

através do estabelecimento, a Movere fitness, emitirá 

uma carta de cancelamento para que o cliente solicite 

junto ao seu banco a restituição dos valores combinados.  

DA TRANSFERÊNCIA:  

O aluno que não pretender mais utilizar seu plano poderá 

ceder o direito de utilização dos serviços e instalações da 

MOVERE FITNESS para outra pessoa, mediante requisição 

escrita. O contratante do plano NÃO deixará de ser o 

responsável financeiro pelo plano, sendo que TODOS os 

pagamentos devidos continuarão sob sua 

responsabilidade. Na transferência, o aluno a quem for 

cedido o direito de uso, fará jus à utilização dos dias 

vincendos, considerado tal período como a diferença 

entre a quantidade de dias decorridos desde o início da 

vigência do plano e o período total inicialmente 

contratado. Caso a pessoa que recebeu o direito de cessão 

de uso já seja aluno matriculado na MOVERE FITNESS, 

deverá cumprir seu plano até o final e somente depois 

passará a usufruir o direito de uso cedido, sendolhe 

creditados os dias vincendos do cedente e vedado efetuar 

nova cessão de direito de uso dos dias recebidos. Caso a 

pessoa que vier a receber o direito de cessão de uso não 

seja aluno matriculado na MOVERE FITNESS, ficará ela 

obrigada a cumprir todas as normas da MOVERE FITNESS 

– ASSIS BRASIL, devendo arcar com as despesas referentes 

à taxa de adesão.  

A MOVERE FITNESS não interfere e nem intermedia a 

CESSÃO DE DIREITO DE USO e está isenta de qualquer 

responsabilidade no acordo entre as partes.  

DO ESTACIONAMENTO  

O estacionamento é de uso exclusivo para clientes em 

utilização do espaço, de forma rotativa. A Academia não 

possui serviço de manobrista, ficando sob responsabilidade 

do ALUNO a forma com que estaciona seu veículo. 

Quaisquer dano, furto ou roubo no veículo, a  

Academia  não  possui  qualquer  gerência 

 e responsabilidade.   

DISPOSIÇÕES GERAIS -   

O descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais 

e/ou regulamentares por qualquer uma das partes, assim 

como qualquer conduta do ALUNO contrária à moral e aos 

bons costumes ou que, por qualquer forma cause 

perturbação no ambiente da ACADEMIA MOVERE 

FITNESS, aos funcionários, instrutores, professores, 

fisioterapeutas ou demais frequentadores, dará à 

parte inocente, o direito de rescindir o presente 

contrato, sem que a parte culpada, tenha direito à 

restituição ou retenção dos valores pagos pela parte 

inocente.  

  

Aluno contratante:   

  

Responsável:   

  


