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TERMO DE COMPROMISSO E RESPEITO ÀS MEDIDAS 
SANITÁRIAS – GALERIAS COMERCIAIS 

A empresa ou profissional liberal identificado acima, por meio do seu representante legal 
ou contratual, também identificado acima e que firma o presente termo, está ciente do Estado 
de Calamidade em saúde decretado pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, em razão da 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Mesmo ciente da situação, decido pelo retorno 
das atividades empresariais ou laborais, assumindo a responsabilidade pela abertura do 
estabelecimento ou exercício da atividade. 

Assumo o compromisso de adotar as medidas sanitárias necessárias de prevenção à 
transmissão do referido vírus entre os meus colaboradores e/ou consumidores dentro do meu 
estabelecimento ou no exercício da minha atividade, especialmente as medidas sanitárias 
específicas para o meu ramo de atividade previstas nas legislações específicas. 

Deverão observar/cumprir obrigatoriamente as seguintes recomendações, sob pena de 
interdição cautelar/multa. 

a) os pontos de entrada e saída devem ser distintos, separados, demarcados e 
exclusivos (só poderá haver UM ponto de entrada e UM ponto de saída); 

b) nos pontos de entrada e saída será mantido um funcionário responsável por 
dispensar álcool em gel para higienização das mãos dos clientes, durante todo 
o horário de funcionamento;  

c) o número de frequentadores simultâneos deverá ser controlado e limitado a – 
no máximo – 1 a cada 15 m²; 

d) menores de 18 anos não deverão ser admitidos nesses recintos, salvo quando 
acompanhados por pais ou responsáveis; 

e) somente será admitido o ingresso de uma pessoa por família; 
f) é obrigatório o uso de máscaras de contenção durante todo o tempo de 

permanência nas galerias comerciais, inclusive pelos atendentes, 
comerciantes, repositores e prestadores de serviço; 

g) as lojas deverão contar com apenas um atendente por período de trabalho; 
h) as lojas devem disponibilizar álcool em gel para higienização das mãos;  
i) o tempo máximo de permanência do consumidor na galeria comercial ou nas 

lojas não deve ser superior a 60 minutos; 
j) a galeria comercial deve providenciar para que não ocorram aglomerações de 

pessoas na entrada ou saída, organizando filas com distância mínima de 1,5m 
entre os clientes; 

k) a galeria comercial deverá efetuar higienização geral de toda a área 1h antes 
da abertura e logo após o encerramento das atividades, realizando novas 
higienizações de todas as áreas comuns a cada 3h, e dos banheiros a cada 1h; 

l) o horário de funcionamento da galeria é das 12:00h às 20:00h.  
 

Declaro que li e estou ciente das condições dispostas nos decretos municipais, no qual minha 
atividade comercial se encontra enquadrada, bem como, suas atualizações e estou ciente das 
sanções a mim impostas caso não esteja de acordo com o disposto nas legislações supra citadas. 
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