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TERMO DE RESPONSABILIDADE ÁGUA MINERAL 

Eu,________________________________________________,CPFnº_________________ 

responsável pela empresa ________________________________________ CNPJ n° 

_______________/_____-____,  declaro para os devidos fins, que me comprometo e sou 

responsável por manter as condições higiênico-sanitárias adequadas nas áreas de 

acondicionamento, distribuição e comercialização de água mineral e a respeitar as seguintes 

cláusulas deste termo: 

Cláusula 1a- Manter local de acondicionamento, distribuição e comercialização protegido 

contra os raios de sol, poeira, limpo, seco, distantes de fontes de contaminação e em espaço 

reservado para esse fim. 

Cláusula 2a –  Distribuir e comercializar apenas produtos dentro do prazo de validade e 

provenientes de indústrias devidamente licenciadas. 

Cláusula 3a – Os locais de acondicionamento, distribuição e comercialização deverão possuir 

instalações físicas constituídas por piso, parede e teto lisos, impermeáveis e laváveis. 

Cláusula 4a- Manter os locais de acondicionamento, distribuição e comercialização de água 

mineral mantido livre de contaminantes químicos (como odores de gasolina, querosene, 

gases, fumaça, dentre outros), rachaduras, infiltrações, goteiras, vazamentos ou bolores. 

Cláusula 5a- Manter recipientes contendo água mineral acondicionados afastados das 

paredes e do piso, sobre estrados e/ou prateleiras constituídas de material de fácil 

higienização. 

Cláusula 6a- Manter os locais de acondicionamento, distribuição e comercialização livres de 

vetores e pragas urbanas (insetos, roedores, cães, gatos, etc.) com medidas efetivas contra o 

acesso, abrigo e proliferação dos mesmos. 

Cláusula 7a-  Realizando controle integrado contra vetores e pragas urbanas, realizado por 

empresa devidamente licenciada, devidamente documentado e à disposição da autoridade 

sanitária. 

Cláusula 8a  - Cumprir os dispositivos constantes na Lei Municipal nº 9.944 de 26-01-2006. 

Cláusula 9a- Presença de um Responsável devidamente capacitado em boas práticas 

(conforme Portaria Municipal 1120/2015), acompanhando diariamente as atividades. 

A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou se praticada qualquer irregularidade 

poderá implicar no cancelamento da licença sanitária concedida, bem como da aplicação de 

penalidades de acordo com a legislação sanitária vigente. O presente termo não exime o 
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estabelecimento da aplicação das normas sanitárias vigentes, bem como de eventuais 

vistorias da Equipe de Vigilância Sanitária de Alimentos, quando necessário. 

 

   Porto Alegre, _______ de ___________________ de 20_______. 

 

 

    

______________________________________________________ 

                                                     Assinatura do Responsável (reconhecido em cartório) 


