
FEDERAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS   
DO ESTADO ESPIRITO SANTO-FDSES/ES. 
 
 
 

 

A FUNDAÇÃO: 21 de Setembro de 2002, CNPJ: 10.385.205/0001-96 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Vitória, no Livro A - 42 sob o Nº. 32399 Folha 178 
e Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Cariacica, Cartório no Livro – 10 sob o Nº 1572. 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 
Eu, ______________________________________________, inscrito(a) no CPF sob nº 

___________________, na qualidade de ___________________, DECLARO, para fins de 

representação do Associação do ES e Federação Desportiva dos Surdos do Estado do Espirito 

Santo para participar no evento esportivo “5º Copa Capixaba Futsal de Surdos 2022”, a se 

realizar no dia 28 de agosto de 2022, na cidade de Vitória/ES, sob organização da Federação 

Desportiva dos Surdos do Estado do Espirito Santo (FDSES), ter inteiro comprometimento e 

disponibilidade para cumprir as atividades determinadas previstas no período do evento 

esportivo em tela. 

DECLARO, sob as penas da lei, que:  

A. Estou em plenas condições físicas e de saúde, e não possuo qualquer impedimento para 
competir a modalidade no evento esportivo em tela; 

B. Estou ciente que minha prática esportiva pode causar acidentes com lesões, isentando 
desta forma a Federação Desportiva de Surdos do Estado do Espirito Santo (FDSES) e 
seus parceiros e terceiros, de qualquer responsabilidade civil advinda deste evento 
esportivo em tela; 

C. Assumo individualmente todas as responsabilidades financeiras relativas à minha 
participação neste evento esportivo em tela, no que tange a danos causados à 
organização e/ou a terceiros; 

D. Assumo individualmente o compromisso pelo pagamento das taxas (anuidade, registro 
e modalidade) que vierem me cobrar pela FDSES, dentro do prazo estipulado pela FDSES, 
para confirmação da minha participação no evento esportivo em tela; 

 

DECLARO ainda que concordo em ser filmado(a) e/ou fotografado(a) durante o período do 

evento esportivo em tela para fins de divulgação pela FDSES. 

ESTOU CIENTE de que minha participação não gera nenhum tipo de vínculo empregatício e renda 

financeira a mim que atuar no evento esportivo “4º Copa Capixaba de Futsal dos Surdos 2021”. 

Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações acima 

sob as penas da lei, FIRMO O PRESENTE TERMO para que produza seus efeitos legais. 

______________________, _____ de __________________ de 2022. 

 

_________________________________ 

Assinatura  



FEDERAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS   
DO ESTADO ESPIRITO SANTO-FDSES/ES. 
 
 
 

 

A FUNDAÇÃO: 21 de Setembro de 2002, CNPJ: 10.385.205/0001-96 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Vitória, no Livro A - 42 sob o Nº. 32399 Folha 178 
e Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Cariacica, Cartório no Livro – 10 sob o Nº 1572. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, ______________________________________________, inscrito(a) no CPF sob nº 

___________________, na qualidade de ___________________, DECLARO, para fins de 

representação da Associações do ES e Federação Desportiva dos Surdos do Estado do Espiritoo 

Santo para participar no evento esportivo “5º Copa Capixaba Futsal de Surdos 2022”, a se 

realizar no dia 28 de agosto de 2022, na cidade de Vitória/ES, sob organização da Federação 

Desportiva dos Surdos do Estado do Espirito Santo (FDSES), que fui devidamente esclarecido(a) 

pela Federação Desportiva de Surdos do Estado do Espirito Santo (FDSES) sobre a pandemia de 

Covid-19, que ora atravessamos, bem como dos riscos a que estarei exposto em relação a isso, 

e a relação de risco que os indivíduos estão expostos.  

INFORMO que fui orientado sobre todos os cuidados de higiene, distanciamento social e demais 

medidas preventivas, que devo exercer tanto para minha proteção quanto para proteção das 

pessoas próximas a mim.  

ESTOU INFORMADO e COMPREENDI que durante a participação no evento esportivo em tela 

(antes da chegada, durante o evento e pós-evento) estarei exposto a eventuais contaminações 

pela Covid-19 por contato com outros indivíduos, mesmo que assintomáticos e não sabedores 

de sua condição, e que isso poderá acarretar o desenvolvimento de sintomas variados com 

diferentes graus de gravidade, podendo gerar necessidade de internação em Unidade de 

Cuidados Intensivos, permanência hospitalar prolongada e até mesmo óbito.  

ESTOU TAMBÉM CIENTE de que durante minha participação no evento esportivo em tela, por 

consequência da pandemia, membro (s) da FDSES, membro (s) da comissão organizadora, da 

equipe técnica ou de saúde, que me assiste podem necessitar de afastamento de suas 

atividades, acarretando na transferência de meus cuidados para outros profissionais. 

FUI AINDA INFORMADO que, por se tratar de pandemia com contágio comunitário em todo 

Brasil, não poderei acusar a FDSES e seus terceiros de contágio.  

CIENTE DOS RISCOS E BENEFÍCIOS bem como dirimidas todas as dúvidas, ACEITO PARTICIPAR 

como representante da Associações do ES e Federação Desportiva dos Surdos do Estado do 

Espirito Santo no evento esportivo “4º Copa Capixaba Futsal dos Surdos 2021”, a se realizar no 

dia 23 de outubro de 2021, na cidade de Vitória/ES. 

______________________, _____ de __________________ de 2022. 

 
_________________________________ 

Assinatura 


