
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA 

ENTRADA NA ASSOCIAÇAO LUSO-BRASILEIRA DE 

CAMPO GRANDE - MS/CLUBE ESTORIL 

 

JUSTIFICATIVA: Por ordem das Autoridades Públicas do Município de 

Campo Grande/MS, a reativação das atividades físicas e esportivas oferecidas 

pela Agremiação aos seus associados fica adstrita ao rigoroso cumprimento de 

todas as determinações do Decreto nº 14.256, de 17 de Abril de 2020 e seus 

complementos, o qual estabelece regras de biossegurança para atividades dos 

profissionais de Educação Física, setor de condicionamento físico e afins, 

conforme Plano de Contenção de Riscos (biossegurança) aprovado pelo Comitê 

Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao COVID-19. 

Eu, __________________________________________________, 

titular da CI-RG nº ____________ expedida pela _______/____, inscrito 

no CPF/MS sob o nº ____.____.____-___, associado desta Associação sob 

o nº ____________, com domicílio sito na 

_____________________________________, nº______, Bairro 

__________________, Município de ________________, Estado de ____, 

DECLARO, por livre e espontânea vontade, para que surtam os devidos 

fins e efeitos em direito admitidos, que fui devidamente orientado(a) pela 

Diretoria Executiva da Associação, em linguagem clara e objetiva, a 

respeitar as recomendações dos Poderes Públicos de respeitar o estado de 

quarentena. 

Dessa forma, ATESTO que, por livre iniciativa, eu consenti em não 

mais permanecer em isolamento social e usufruir das atividades físicas e 

esportivas oferecidas pela Associação e CONCORDO em obedecer todas 

as regras, condições e orientações de prevenção ao COVID-19, enquanto 

estiver de corpo presente nas dependências desta Associação, a fim de 

evitar a disseminação desenfreada dessa malfadada enfermidade. 

Esclareço, portanto, que eu me comprometo a cumprir e protocolos 

de segurança expedidos pela Organização Mundial de Saúde/OMS, 

Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS, quais 

sejam: 

1. Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e 

sabão, ou então higienizar com álcool em gel 70%; 

2. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço ou com o braço, 

e não com as mãos; 



3. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

4. Observar a recomendação de utilizar máscara, preferencialmente de 

tecido de dupla camada ou TNT, como medida de segurança individual 

e coletiva, especialmente durante o período de transito na Associação; 

5. Respeitar o horário de funcionamento da Associação, o qual obedecerá 

integralmente ao toque de recolher determinado pelo Município de 

Campo Grande/MS; 

6. Obedecer às sinalizações instaladas nas dependências da Associação, 

delimitadas por fitas de isolamento e/ou demarcações no chão dos 

ambientes para controle de distanciamento entre pessoas; 

7. Não compartilhar quaisquer objetos e levar meu próprio objeto de uso 

pessoal, tais como garrafa d’água, toalha, lenço e outros, uma vez que 

bebedouros e vestiários, por serem de utilização coletiva, permanecerão 

desativados; 

8. Conscientizar de que o controle de entrada e saída nos banheiros da 

Associação se justifica para evitar o acúmulo desnecessário de pessoas; 

9. Concordar que as atividades físicas e esportivas somente serão 

realizadas obedecendo o limite máximo de 30% (trinta por cento) da 

capacidade normal da Associação, pelo que se recomenda o controle do 

fluxo de entrada de membros; 

10. Aceitar que serão observadas as regras de limitação máxima de 05 

(cinco) associados por hora para a utilização de cada ambiente, cuja 

organização será realizada por intermédio de AGENDAMENTO; 

11. Admitir que será exigido pelos colaboradores da Associação o 

distanciamento mínimo de 2,0 metros entre cada associado, conforme 

nota técnica e protocolos de segurança expedidos pela Organização 

Mundial de Saúde – OMS e Ministério da Saúde; 

12. Assentir que serão realizadas constantes higienizações nos locais 

utilizados para a prática esportiva, antes e após cada atividade, 

observando rigorosamente o intervalo de 15 (quinze) minutos entre os 

exercícios de um grupo de sócios e outro; 

13. Consentir que a Associação RECOMENDA que todos os associados 

pertencentes aos grupos de risco deverão permanecer em isolamento 

social, quais sejam: 

a. Os que possuem doenças cardiovasculares ou pulmonares; 

b. Os que possuem imunodeficiência de qualquer espécie (ex: 

diabetes, etc); 

c. Os transplantados; 

d. Os hipertensos; 

e. As gestantes; 

f. As crianças menores de 12 (doze) anos de idade; 

g. Os maiores de 60 (sessenta) anos; e, 

h. Os fumantes. 

13.1. Por dever de cautela, SOMENTE SERÁ PERMITIDA A 

ENTRADA DE CRIANÇAS ACIMA DE 05 ANOS E 

ACOMPANHADAS POR UM RESPONSÁVEL. 



14.  É recomendado para todos os associados que evitem apertos de 

mãos, beijos, abraços e outras formas de contato físico desnecessários. 

Por fim, declaro ter lido, entendido e aceitado todas as orientações 

contidas neste documento, bem como ASSINO em anexo o termo de saúde 

PARQ (QUESTIONÁRIO DE APTIDÃO PARA ATIVIDADE 

FÍSICA) em assentir com eventuais futuras diretrizes emanadas das 

Autoridades Públicas de Saúde que objetivam o bem-estar social e coletivo 

pertinente a saúde pública – sendo assim, expresso meu pleno 

consentimento com o presente documento e, consequentemente, ISENTO 

A OBRIGAÇÃO da Associação por eventual responsabilização 

administrativa e/ou civil, caso for constatado que fui contaminado(a) pelo 

COVID-19 enquanto estava presente nas dependências da Instituição. 

Campo Grande – MS, ______ de ________________ de 2020. 

___________________________ 

Título nº _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALUNO:______________________________________ 

CPF _________________________________________ 

 

PARQ (QUESTIONÁRIO DE APTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA) 

  

Um médico já disse que você tem algum problema cardíaco e te proibiu de praticar atividade 

física de alta intensidade? 

(   )  SIM (  ) NÃO 

   

Você sente dor no peito quando faz esforço físico? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

  

Você tende a perder a consciência ou cair, como resultado de tonteira ou desmaio? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

  

Você tem algum problema respiratório ou neurológico que te  impeça ou possa ser agravado 

com a prática de atividade física de alta intensidade? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

  

Um médico já disse que você tem algum problema óssea, muscular ou articular que te impeça 

de fazer atividade física ? 

(  ) SIM (  ) NÃO    

  

 Fez alguma cirurgia e ainda não está liberado pelo médico para realização de atividade física? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

  

Você tem algum outro motivo não relacionado acima que te impeça de praticar atividades de 

alta intensidade? 

 (  ) SIM (  ) NÃO   

 

TERMO DE CIÊNCIA COVID-19 (CORONAVÍRUS) 

Declaro para todos os fins de direito que aceito livremente praticar atividade física na 

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASELEIRA – ALB CAMPO GRANDE, sociedade civil 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.267.119/0001-13, com sede na Rua Silvina Tomé 

Veríssimo, n. 20, Bairro Giocondo Orsi, nesta cidade, e fui orientado quanto ao cumprimento 

das medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, e 

assinei o termo de consentimento informado para a entrada no Clube Estoril a fim de evitar a 

disseminação do Covid-19 (CORONA VÍRUS).  

VOCÊ APRESENTA ALGUM SINTOMA DA COVID-19, COMO TOSSE, ESPIRRO, 

FEBRE OU CORISA? 

 

(  ) SIM  (  ) NÃO 

 

VOCÊ TEM CONHECIMENTO DE ALGUM CASO DE COVID-19 (CORONAVÍRUS) 

NA SUA FAMÍLIA? 

 

(  ) SIM  (  ) NÃO 

 

Campo Grande,____/______/_______. 

ASSINATURA:________________________________. 


