
 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Avenida Japurá, 824 - Cachoerinha – CEP 69065-170 

Telefone: (92) 98842-7473 | visa.sms@pmm.am.gov.br 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

O Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária (VISA MANAUS) no uso das atribuições 

que lhe confere o Artigo 134, inciso III, do Decreto nº 2.681, de 26 de dezembro de 2013, 

que dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Considerando a situação anormal, caracterizada como emergencial, no Município de 

Manaus, em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) declarada pelo 

Decreto 5.001, de 04 de janeiro de 2021; 

 

Considerando o Decreto nº 44.442, de 23 de agosto de 2021 do Governo do Estado do 

Amazonas, e suas alterações feitas pelo Decreto nº 44.581, de 22 de setembro de 2021, 

que dispõe sobre a restrição parcial e temporária de circulação de pessoas, como medida 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). 

Celebra este Termo de Compromisso com o responsável pelo Evento Social 

_________________________________________________________________________, 

doravante denominado (a) COMPROMITENTE, que ocorrerá no dia ____ de 

_______________, no horário de _____:_____ às _____:_____h, com capacidade para 

_______ (_____________________) pessoas neste ato representado pelo Sr. 

(a)______________________________________________________, portador (a) do 

Registro Geral nº _____________________, inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física – 

CPF sob o nº ___________________________________, residente e domiciliado (a) 

________________________________________________________________________, 

telefone de contato_________________________. 

 

Cláusula 1ª – Entende-se por Evento Social: O evento que tem como objetivo a 

comemoração de algum momento marcante. Por isso, NÃO POSSUI CARÁTER 

COMERCIAL e nem busca a obtenção de lucros, a intenção é reunir familiares, amigos, 

colegas de trabalho e pessoas importantes na sua vida para festejar. O evento social é 

aquele que, normalmente é dedicado a comemorar marcos na vida pessoal do anfitrião do 

evento e tendem a ter como convidados parentes e amigos próximos dos responsáveis pela 

comemoração. 

 

 



 

Cláusula 2ª – O COMPROMITENTE – fica ciente que para a realização do Evento social 

deverá atender as seguintes determinações: 

1. duração máxima de 04 (quatro) horas; 

2. não poderá ultrapassar o horário de 03h da manhã; 

3. presença de, no máximo, 500 (quinhentas) pessoas, com a exigência do cartão de 

vacinação, com a dose única, as duas doses ou a primeira dose, dentro do intervalo 

para aplicação da segunda dose; 

4. ocupação limitada a 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade de público do 

local, desde que não ultrapasse o limite estabelecido na alínea anterior; 

5. vedada a cobrança, a qualquer título, para o acesso ao evento; 

6. vedada a pista de dança; 

7. cumprimento dos protocolos de prevenção (álcool gel, distanciamento, uso de 

máscara). 

 

Cláusula 3ª – O COMPROMITENTE fica ciente que poderá sofrer ações fiscalizadoras 

pelos órgãos competentes. 

 

Cláusula 4ª – O COMPROMITENTE deverá colaborar com a ação fiscalizadora das 

autoridades competentes, no exercício de suas funções, durante a ação que ocorrerá no 

Evento objeto deste Termo. 

 

Cláusula 5ª - O COMPROMITENTE declara ter ciência de que o descumprimento do 

presente Termo poderá acarretar em adoção de medidas que podem resultar em aplicação 

de penalidades administrativas, cíveis e criminais. 

 

Cláusula 5ª – O COMPROMITENTE declara sob a pena da Lei de que todas as 

informações prestadas no presente Termo são verdadeiras, assumindo inteira 

responsabilidade. 

 

 

 

______________________________________ 

Responsável pelo Evento 


