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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 

República Federativa do Brasil; 

 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, 

como pandemia do Novo Coronavírus; 

 

Considerando que o Município de São Pedro da Aldeia já elaborou Decreto Municipal, devido a 

necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e para estabelecer a estratégia de 

acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e confirmados; 

 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 

Município de São Pedro da Aldeia; 

 

Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o 

comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19); 

 

Eu, ___________________________________________________, Servidor Público 

Municipal, matricula nº _______, por me enquadrar na Classificação de “Grupo de Risco” 

expedida pela Organização Mundial de Saúde, assumo o compromisso, por mútuo acordo entre as 

partes, a partir da assinatura do presente instrumento, de executar minhas atividades laborais de 

forma remota, ficando dispensado de comparecer presencialmente nas dependências do órgão ao 

qual me encontro lotado e das demais repartições constantes na estrutura organizacional da 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, comprometendo-me a permanecer em minha 

residência, pelo prazo de 20 (vinte) dias, declarando-me ciente de que, o referido período pode ser 

renovado sucessivamente, por igual período, de acordo com as necessidades e circunstâncias 

concretas. 

Ainda, declaro-me ciente de que o descumprimento do presente termo gerará 

Responsabilidades Administrativas e Judiciais cabíveis. 

 

São Pedro da Aldeia, ________________ de 2020 

 

 

__________________________________________________ 

(NOME DO SERVIDOR PÚBLICO) 

 


