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TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Eu,________________________________________________, CPF nº_________________________________, 

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 alimentos de 

bomboniere e a respeitar as seguintes cláusulas deste termo: 

Cláusula 1
a
- Local de acondicionamento, distribuição e comercialização de alimentos com área protegida contra raios de sol, 

poeira, limpo, seco, distantes de fontes de contaminação e em espaço reservado para esse fim. 

Cláusula 2
a –  

Distribuição e comercialização apenas de alimentos dentro do prazo de validade e provenientes de indústrias 

devidamente licenciadas. 

Cláusula 3
a -

 Local de acondicionamento, distribuição e comercialização de alimentos com instalações físicas constituídas 

por piso, parede e teto lisos, impermeáveis e laváveis. 

Cláusula 4
a
- Local de acondicionamento, distribuição e comercialização de alimentos mantido livre de contaminantes 

químicos (como odores de gasolina, querosene, gases, fumaça, dentre outros), rachaduras, infiltrações, goteiras, vazamentos 

ou bolores. 

Cláusula 5
a
- Alimentos acondicionados afastados das paredes e do piso, sobre estrados e/ou prateleiras constituídas de 

material de fácil higienização. 

Cláusula 6
a
- Local de acondicionamento, distribuição e comercialização de alimentos livres de vetores e pragas urbanas 

(insetos, roedores, cães, gatos, etc.) com medidas efetivas contra o acesso, abrigo e proliferação dos mesmos. 

Cláusula 7
a
- Local de acondicionamento, distribuição e comercialização de alimentos mantém controle integrado contra 

vetores e pragas urbanas, realizado por empresa devidamente licenciada, devidamente documentado e à disposição da 

autoridade sanitária. 

Cláusula 8
a
- Presença de um Responsável devidamente capacitado em boas práticas (conforme Portaria Municipal 

1120/2015), acompanhando diariamente as atividades. 

 

Responder a seguinte pergunta: 

1) Há  manipulação de alimentos no local (ex.: produção de café, frutas com chocolate derretido, pipoca,  etc.) ? 

NÃO (   )    SIM (   ); Se SIM, especificar:____________________________________________ 

Se a resposta for SIM, deverá cumprir também as seguintes cláusulas: 

Cláusula 9ª – Dispor de pia com água corrente e abastecida com sabonete líquido inodoro antisséptico, papel toalha não 

reciclado, lixeira com tampa de acionamento não manual, nas áreas de manipulação de alimentos. 

 Claúsula 10ª – Manipuladores de alimentos devidamente uniformizados, com uniforme completo, de cor clara, composto 

por camiseta ou jaleco de mangas curtas ou compridas (cobrindo a roupa de uso pessoal), calça comprida, sapatos fechados, 

proteção para os cabelos. 

Cláusula 11ª – Os manipuladores de alimentos devem manter as unhas curtas e limpas, sem esmaltes. Não devem utilizar 

adornos (brincos, pulseiras, anéis, alianças, etc.) e não devem manusear dinheiro. 

 

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. 

 

 

   Porto Alegre, _______ de ___________________ de 20_______. 

 

 

    ______________________________________________________ 

                                                     Assinatura do Responsável 


