












PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO 

ADM: 2017 – 2020 

 
 

DECLARAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIO NA PORTA 

(DECRETO MUNICIPAL Nº. 054/ 2020) 

Supermercados de porte grande e médio, bancos, lotéricas e correios 
 

O COMPROMITENTE        , inscrito 

no    CPF    /   CNPJ   nº.     , abaixo signatário 

(representado), responsável pela operacionalização de atividade comercial / empresarial e 

prestação de serviços de qualquer natureza, no Município de Berilo, desenvolvida

 à  Rua___________________________________________ 

  ,  nº.  ,  , no estabelecimento  designado    como     , DECLARA 

ter sido cientificado pelo Poder Público dos termos do DECRETO MUNICIPAL Nº. 054/ 2020 

(23/06/2020), e, assim, COMPROMETE-SE A DISPONIBILIZAR IMEDIATAMENTE PELO MENOS 

UM FUNCIONÁRIO NA PORTA DO ESTABELECIMENTO, EM TODO PERIODO DE EXPEDIENTE 

E INDEPENDENTE DO FLUXO DE PESSOAS PARA I – Controlar o fluxo de clientes dentro do 

supermercado, II – Controlar o distanciamento dos clientes nas filas dentro e fora do 

supermercado, III – Verificar se o cliente está usando máscara, IV – Higienizar as mãos do 

cliente. CIENTE de que o descumprimento das determinações do Decreto Municipal, estabelecidas 

neste Termo, ensejará as sanções de interdição de estabelecimento, cassação do alvará e/ou 

cominação de multa, de forma isolada ou cumulativa, bem como, sujeitará à imputação do crime 

previsto no art. 268 do Código Penal (detenção de um mês a um ano), FIRMA O PRESENTE 

COMPROMISSO ADMINISTRATIVO E SOCIAL. 

 

 
Berilo (MG),  de junho de 2020. 

 
 

 
Compromitente / Representante 
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Compromitente / Representante 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO 

ADM: 2017 – 2020 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO (DECRETO MUNICIPAL Nº. 054/ 2020) 

Serviços Essenciais 
 

O COMPROMITENTE        , inscrito 

no    CPF    /   CNPJ   nº.     , abaixo signatário 

(representado), responsável pela operacionalização de atividade comercial / empresarial e 

prestação de serviços de qualquer natureza, no Município de Berilo,

 desenvolvida à  Rua 

  ,  nº.  ,  , no 

estabelecimento   designado   como     , 

DECLARA ter sido cientificado pelo Poder Público dos termos do DECRETO MUNICIPAL 

Nº. 054/ 2020 (23/06/2020), e, assim, reconhece que a manutenção das respectivas 

atividades comerciais e empresariais está condicionada à adoção de sistema ou 

conformação de atendimento de acordo com o estabelecido no citado Decreto, bem como, 

com as deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19 instituído pelo Decreto Estadual nº. 

47.886/2020. COMPROMETE-SE a adotar TODAS  as medidas de combate a proliferação 

do COVID-19 listadas decreto e eventuais recomendações da Secretária Municipal de 

Saúde, principalmente, com relação ao CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS nos seus 

arredores e MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO, disponibilizando material de higiene de 

forma gratuita na entrada do estabelecimento aos clientes, utilizando produtos 

assépticos, como álcool em gel 70%, ou a instalação de lavatórios, assegurar a entrada 

somente do numero permitido de clientes para o estabelecimento conforme decreto 

041/2020, e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade 

de: a) adotar cuidados pessoais, sobretudo, uso de máscaras e lavagem das mãos; b) 

manter a limpeza dos instrumentos de trabalho; c) manter o distanciamento 

recomendado pelos órgãos de saúde; CIENTE de que o descumprimento das 

determinações do Decreto Municipal, estabelecidas neste Termo, ensejará as sanções de 

interdição de estabelecimento, cassação do alvará e/ou cominação de multa, de forma 

isolada ou cumulativa, bem como, sujeitará à imputação do crime previsto no art. 268 do 

Código Penal (detenção de um mês a um ano), FIRMA O PRESENTE COMPROMISSO 

ADMINISTRATIVO E SOCIAL. 

 
Berilo (MG),  de junho de 2020. 

 
 
 
 

 

Compromitente / Representante 
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