
Prefeitura de Carapicuíba 

Secretaria de Esporte e Lazer 

REGULAMENTO PROGRAMA MOVIMENTA CARAPICUÍBA 
 

Este regulamento tem como objetivo estabelecer normas para participação no Programa Movimenta 

Carapicuíba, garantindo o bom convívio entre alunos, professores e demais colaboradores da organização da iniciativa, 

a partir do cumprimento de direitos e deveres de cada ente citado. 

O programa Movimenta Carapicuíba define-se por uma iniciativa tem por objetivo incentivar a prática de 

atividades físicas, integrar pessoas e propiciar o convívio e a troca de experiências, respeitando diferenças, valorizando 

histórias de vida. 

Levando em conta a missão a qual o programa se propõe:  

1. É expressamente proibido: 

a. Comercializar produtos ou serviços nas dependências dos próprios públicos;  

b. Usar roupas e calçados inadequados à prática de atividades físicas; 

c. Alimentar-se nas áreas de treinamento;  

d. Entrar com animais nos espaços de treinamento;  

e. Circular em suas dependências sem camisa ou camiseta;  

f. Fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou drogas ilegais (esteroides etc);  

g. Presença de crianças (acompanhadas ou não) no espaço voltado à prática do treino;  

h. Danificar equipamentos ou as dependências do próprio público.  

2. O interessado em participar está sujeito à disponibilidade de vagas do programa que terá limite de 100 inscritos: 50 

no Parque dos Paturis e 50 no Planalto. 

3. No ato da inscrição, que se dará de modo on-line, é obrigatório que o participante responda ao questionário 

(anamnese) sobre o estado de saúde, sendo de total responsabilidade do inscrito a veracidade das informações 

fornecidas.  

4. O participante deve ser maior de 18 anos e residir no município de Carapicuíba.  

5. Os participantes terão o IMC (Índice de Massa Corporal) aferidos periodicamente, a começar na aula inaugural, em 

seguida ao final de cada mês do programa e, por fim, no evento de encerramento.  

6. Os participantes têm obrigatoriedade de manter assiduidade nas aulas do programa, não excedendo o número de 

duas ausências, sem justificativa, a fim de evitar a exclusão da lista de participantes.  

7. É obrigatório a todo participante, professores e demais colaboradores, cumprir as medidas de prevenção à Covid-19 

como: uso de máscara; higienização de mãos; uso individual de acessórios (squeeze, toalha etc).  

8. Os casos omissos a este regulamento serão analisados e solucionados pela comissão organizadora do evento, 

mediante consulta do departamento jurídico. 


